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NOME DA SOLUÇÃO: Niterói Acolhedora – Unidade Móvel de Multisserviços. 

DESAFIO: Inclusiva 

ODS VINCULADO: ODS 10 

RESUMO DA SOLUÇÃO 

O presente projeto pretende implementar ações que reduzam a desigualdade, 
tornando Niterói uma cidade cada vez mais inclusiva, levando à população em 
situação de rua políticas e serviços públicos. Como resultados esperados estão 
a identificação do perfil socioeconômico da população de rua, a 
democratização do acesso aos serviços e políticas públicas e a reinserção de 
tal população no mercado formal de trabalho. 

 

1. INTRODUÇÃO  

1.1. Breve descrição 

Neste sentido, o objetivo geral do presente projeto é identificar o perfil 
socioeconômico da “população em situação de rua” no município do Niterói. 
Como objetivos específicos, listam-se três: Mapear os territórios de 
concentração da “população em situação de rua”; identificar o perfil 
socioeconômico da “população em situação de rua”; implementar a “Unidade 
Móvel de Serviços Públicos - Niterói Acolhedora”. 

1.2. Justificativa 

A redução da desigualdade dentro dos países e entre eles constitui-se em um 
dos mais complexos desafios a serem superados tanto pelos gestores públicos 
quanto pela sociedade civil. Isto porque a exclusão social é um processo que, 
no limite, reduz os indivíduos à condição de buscar exclusivamente sua 
preservação biológica, impossibilitados de exercerem plenamente suas 
potencialidades humanas.   

Tal tarefa desafiadora pode se tornar mais próxima de ser superada, com êxito, 
a partir da integração de vários atores institucionais e da sociedade civil, 
assumindo a tarefa de não somente discutir, mas também elaborar e executar 
políticas públicas capazes de reverter o quadro de exclusão que se impõe cada 
vez mais agudo.   Neste sentido, um primeiro passo se faz necessário antes de 
implementar qualquer ação ou política pública voltada para a “população em 
situação de rua”, a saber, conhecer a realidade das ruas, dos territórios, dos 
grupos sociais que ali estão, caracterizando seus perfis por meio de um 
diagnóstico situacional.  Desta forma, o GRUPods propõe um projeto que 
pretende não somente atingir o ODS 10, a saber “reduzir a desigualdade dentro 
dos países e entre eles”, mas também contribuir para que a cidade de Niterói 
seja ainda mais inclusiva, envolvendo a sociedade civil na superação de tal 
desafio. 

O primeiro passo do projeto é conhecer quem são esses grupos sociais aqui 
chamados de “população em situação de rua” que se movimentam por diversos 
territórios da cidade. Neste sentido, faz-se necessária a busca ativa de tais 
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grupos, nos locais em que se concentram para definir o perfil de cada indivíduo 
e aproximá-lo das políticas públicas e dos serviços ofertados pela Prefeitura 
que a eles se destinam.  

 

2. DESCRIÇÃO GERAL DA PROPOSTA DE SOLUÇÃO  

2.1. Etapas e ações 

QUADRO RESUMO DAS ETAPAS E AÇÕES 

ETAPAS DESCRIÇÃO AÇÕES 

1 

Será realizada “Busca Ativa” dos 
indivíduos que compõe a “população 
em situação de rua”, em toda cidade 
de Niterói, com o mapeamento dos 
territórios onde tal população se 
concentra, identificando o fluxo e 
constância dos grupos e indivíduos. 

 

Mapear 100% dos territórios 
de concentração da 
“população em situação de 
rua”. 
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Concomitantemente à “Busca Ativa” 
realizada na Meta anterior, aplicar-
se-á questionário socioeconômico 
com o objetivo de identificar o perfil 
da “população em situação de rua” 
e, a partir de tal diagnóstico 
planejar, implementar, redirecionar e 
convergir políticas e serviços 
públicos que são e serão ofertados 
pela cidade de Niterói em parceria 
com a sociedade civil. 

 

 

Identificar o perfil 
socioeconômico de 100% 
da “população em situação 
de rua”, dos territórios 
mapeados. 
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A partir dos resultados apresentados 
na execução das duas metas 
anteriores, toda “população em 
situação de rua” migrante e em 
trânsito pelo munícipio será 
encaminhada ao seu município de 
origem, respeitados todos os 
protocolos previstos nas Políticas 
Nacional e Municipal de Assistência 
Social para tal ação. 

 

Operacionalizar o 
recambiamento de 100% da 
“população em situação de 
rua”, migrantes no 
município, presentes nos 
territórios mapeados. 

 

4 Depois de mapeados os territórios, “Implementar a Unidade 
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realizada a “Busca Ativa” e 
identificado o perfil socioeconômico 
da “população em situação de rua” 
será implementado o Niterói 
Acolhedora – unidade móvel de 
multisserviços que materializará a 
lógica da atenção prevista nos 
equipamentos integrantes da rede 
do SUAS, condensados numa única 
estrutura móvel , convergindo e 
potencializando ainda, outros 
serviços e políticas públicos já 
implementados ou que ainda virão a 
sê-lo pela Prefeitura de Niterói, no 
âmbito da assistência social. 

O “Niterói Acolhedora” terá sua 
agenda de trabalho elaborada a 
partir das demandas mapeadas nos 
territórios e na identificação do perfil 
da “população em situação de rua”. 
Sendo assim, as equipes serão 
multissetoriais e “customizadas” a 
cada dia/ semana de atendimento, 
de acordo com a demanda. Dessa 
forma, além de otimizar a oferta de 
serviços, será efetuado o 
monitoramento da “população em 
situação de rua” nativa da cidade e 
da migrante em trânsito.  

 

Móvel Multisserviços – 
Niterói Acolhedora”. 

 

 

2.2. Da participação da sociedade civil 

Será composto grupo de trabalho, com representantes de vários segmentos da 
população, no âmbito do “Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS”, 
que além de acompanhar a execução do projeto terá o desafio de prospectar 
vagas no mercado formal de trabalho de modo que, mais do que prestar o 
atendimento imediato, por vezes mitigatório e de todos os demais serviços 
multissetoriais que serão oferecidos, criar-se-á a oportunidade para que a  
“população em situação de rua” possa ser inserida no mundo do trabalho por 
meio da oferta de vagas de emprego. 

Os principais stakeholders serão os indivíduos que compõem a “população em 
situação de rua”, os agentes públicos, em especial os que representam a 
“Niterói Acolhedora” e a sociedade civil que será envolvida como parceira no 
acompanhamento e monitoramento do projeto e, ainda, na prospecção de 
vagas para que os indivíduos acessados pelos serviços e políticas públicas do 
“Niterói Acolhedora” reingressem no mundo do trabalho. 
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2.3. Arranjo institucional 

O projeto será executado mediante parceria estabelecida por meio de 
celebração de termo de cooperação técnica/parceria como organização da 
sociedade civil que tenha expertise na implementação deste tipo de política 
pública após seleção mediante chamamento público. A Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) será a representante legal 
da Prefeitura de Niterói e também a responsável pela coordenação dos demais 
stakeholders envolvidos.  

2.4. Abrangência  

O projeto será implementado em todo o município de Niterói, tendo como 
público alvo a “população em situação de rua” aqui compreendida como grupo 
social, populacional heterogêneo que tem em comum a extrema pobreza, 
vínculos familiares interrompidos ou vulneráveis, que não reside em uma 
moradia convencional regular, utilizando tanto logradouros públicos quanto 
locais de pouca circulação como espaço de permanência, residência e 
sustento, de forma temporária ou permanente, cidadãos e cidadãs niteroienses 
ou não. 

2.5. Resultados esperados 

ETAPAS PRODUTOS RESULTADOS ESPERADOS 

1 Relatório de Mapeamento do 
território e aplicação de 
questionário de Busca Ativa.  

100% dos territórios de 
concentração da “população em 
situação de rua” mapeados. 

2 Relatório qualiquantitativo 
identificando o perfil 
socioeconômico dos 
indivíduos contatados pela 
Busca Ativa   

100% do perfil socioeconômico da 
“população em situação de rua” 
identificado. 

3 Relatório de execução da 
meta com detalhamento das 
ações implementadas no 
recambiamento da 
população migrante e em 
trânsito. 

100% do recambiamento de da 
“população em situação de rua”, 
migrantes no município, presentes 
nos territórios mapeados, 
operacionalizado. 

4 Agenda semanal de 
atendimento do Niterói 
Acolhedora e relatórios de 
acompanhamento mensais 
contendo o status dos 
indivíduos identificados pela 
Busca Ativa. 

100% dos territórios de 
concentração da “população em 
situação de rua” monitorado e 
atendido pelo “Niterói Acolhedora”. 

 

 

2.6. Inovação  
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A inovação do projeto consiste na implementação da “Unidade Móvel de 
Multisserviços – Niterói Acolhedora”, levando o aparato municipal e o conjunto 
de políticas públicas à “população em situação de rua”, promovendo sinergia 
entre as secretarias e órgãos públicos e aproximando do poder público de um 
grupo social vulnerável, o que por si já se configura prática de inclusão. 

2.7. Recursos 

Nesse momento não foi possível estimar com precisão o valor global para a 
implementação do projeto “Niterói Acolhedora”, por 24 meses. Tendo em vista 
a equipe mínima a ser contratada, os insumos e recursos materiais, a aquisição 
do veículo de grande porte (que se movimentará por todo município) e sua 
manutenção é possível a captação dos recursos financeiros necessários por 
meio de parcerias com a iniciativa privada e, especialmente, por meio de 
emendas parlamentares uma vez que estão previstos no “Guia de Emendas 
Parlamentares do Ministério da Cidadania”1 diversos programas de trabalho 
que contemplam políticas públicas para a “Rede SUAS”.  

2.8. Desafios à implementação do projeto 

Todos os stakeholders relacionados ao projeto são, ao mesmo tempo, 
ameaças e oportunidades para o êxito do projeto. Neste sentido, a 
transparência e a participação serão fundamentais para exequibilidade desta 
proposta. Os recursos financeiros a serem captados também se constituem um 
desafio, tendo em vista a conjuntura econômica atual. Por outro lado, com o 
sucesso do “Niterói Acolhedora” a cidade de Niterói dará importante passo no 
sentido de consolidar-se como cidade inclusiva e irá inserir ou reinserir no setor 
produtivo do município centenas de pessoas que diretamente e indiretamente 
serão beneficiadas. 

 

                                                           
1 http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/MDS_guia_emenda_2019.pdf 

http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/MDS_guia_emenda_2019.pdf

