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HUMANA BOMPAR (PPPHB) 
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DO CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO 
 

 

 

 “A DIGNIDADE HUMANA é a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser 
humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e 
da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho 
degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas 
para a vida saudável, para que tenha bem-estar físico, mental e social, além de propiciar e 
promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da 
vida em comunhão com os demais seres humanos.”  

 (Ingo Sarlet – Juiz e Jurista brasileiro). 
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MENSAGEM DO PRESIDENTE 

 

Prezados colaboradores, voluntários, estagiários, prestadores de serviço, doadores e 
parceiros. 

É importante que cada um de nós entenda e viva os princípios que norteiam as ações 
do Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, princípios esses fundados na dignidade 
humana. Somos, portanto, chamados a combater: "A miséria que acompanha a ausência 
de proteção dos direitos elementares é o abismo em que caem milhões de pessoas todos os 
anos, começando por aquelas que não sabem se defender, [...] milhões de meninas e 
meninos condenados a uma vida de empobrecimento econômico e cultural". (Papa 
Francisco, 2022)1 

Os efeitos da desigualdade social são constatados diariamente por nossos 
colaboradores. Lidamos com dramas humanos, com violações de direito, que exigem uma 
ação eficaz e efetiva; algumas simples, outras mais complexas. Independentemente da 
situação, devemos sempre agir de maneira ética, solidária alicerçados nas bases legais, e 
nunca comprometendo a Missão, Visão e Valores da Organização que asseguram a 
dignidade dos bebês, das crianças, dos adolescentes, jovens, seus familiares, idosos e 
população em situação de rua.  

O BOMPAR tem como missão: Articular e contribuir para a Defesa dos Direitos das 
crianças, adolescentes, jovens e seus familiares, população em situação de rua e idosos da 
cidade de São Paulo, através de programas socioassistenciais, sociopedagógicos, sócio 
pastorais, socioculturais e de saúde, desenvolvidos em unidades de atendimento, 
favorecendo o protagonismo ético-social, desenvolvimento integral, o cuidado com a casa 
comum e a dignidade humana.  

A organização elegeu como valores o Acolhimento, a Solidariedade, o Compromisso 
Ético, a Integridade e a Dignidade, tendo como visão: ser referência na prática humanitária 
e solidária, fomentando com dignidade a inclusão da população às políticas públicas e a 
mobilização dos atendidos através do protagonismo ético e o exercício da cidadania.  

Dessa forma, a Diretoria Executiva do BOMPAR apresenta a Política de Proteção aos 
Atendidos. Leia este material para compreender o comportamento que a Organização 
espera de você. Caso tenha dúvidas, não hesite em perguntar e assuma um compromisso 
pessoal e profissional em cumprir esta política institucional.  

 
 
 
 
Pe. Osvaldo Bisewski  
Diretor-Presidente  
 

 

 

 

                                                           
1 Mensagem do Pontífice enviada à Organização Mundial do Trabalho (OIT), na ocasião da 5ª Conferência Global sobre a 
Erradicação do Trabalho Infantil, realizada de 15 a 20 de maio em Durban, na África do Sul. 



 

 

SUMÁRIO 

 

APRESENTAÇÃO .............................................................................................................................................................. 1 

OBJETIVOS E ABRANGÊNCIA DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO À PESSOA HUMANA BOMPAR (PPPHB) ............................... 1 

OBJETIVOS ...................................................................................................................................................................... 2 

ABRANGÊNCIA DA PPPHB ............................................................................................................................................... 2 

1. CAPÍTULO I ............................................................................................................................................................. 4 

1.1 PPC – POLÍTICA DE PROTEÇÃO AOS COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS, APRENDIZES, VOLUNTÁRIOS E TERCEIROS 
(DOADORES, PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES, ENTES PÚBLICOS, ENTRE OUTROS) ..........................4 

1.2 ABRANGÊNCIA ...............................................................................................................................................................4 

1.3 DIRETRIZES QUE TRATAM DA SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO .........................................................................4 

1.3.2 Boas práticas e desdobramento de diretrizes .......................................................................................... 5 

1.3.3 Responsabilidades .................................................................................................................................... 5 

1.4 DIRETRIZES QUE TRATAM DE ASSÉDIO MORAL ...........................................................................................................7 

1.5 CLASSIFICAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL ............................................................................................................................8 

1.6 SITUAÇÕES DE ASSÉDIO MORAL ...................................................................................................................................9 

1.7 SITUAÇÕES QUE NÃO SÃO ASSÉDIO MORAL E NÃO PODEM SER CONFUNDIDAS .....................................................9 

1.8 CAUSAS DO ASSÉDIO MORAL..................................................................................................................................... 10 

1.9 PREVENÇÃO AO ASSÉDIO MORAL ............................................................................................................................. 10 

1.10 CANAL DE DENÚNCIA ................................................................................................................................................. 11 

2. CAPÍTULO II .......................................................................................................................................................... 14 

2.1 PPA – POLÍTICA DE PROTEÇÃO AOS ATENDIDOS – BEBÊS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVEM......................... 14 

2.1.1 DA LEGISLAÇÃO QUE TRATA DOS ATENDIDOS – BEBÊS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS ............ 15 

2.1.2 PROTOCOLOS .......................................................................................................................................... 15 

2.1.3 PRINCÍPIOS DA PPA ................................................................................................................................. 17 

2.1.4 MEDIDAS DE EFETIVIDADE DA PPA ........................................................................................................ 17 

2.1.5 - CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO............................................................................................................... 17 

2.1.6 - SISTEMAS E PROCEDIMENTOS DE GESTÃO ................................................................................................. 18 

2.1.7 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ..................................................................................... 18 

2.1.8 - RESPONSABILIDADE E NOTIFICAÇÕES ......................................................................................................... 19 

2.1.9 - SELEÇÃO ....................................................................................................................................................... 19 

2.1.10 – PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO DOS COLABORADORES ........................................................................... 19 

2.1.11 – PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO DOS TERCEIROS ....................................................................................... 20 

2.1.12 DIRETRIZES E CONDUTAS ........................................................................................................................ 20 

2.1.13 DIRETRIZES GERAIS ................................................................................................................................. 20 

2.1.14 DA CONDUTA ............................................................................................................................................... 21 

2.1.15 SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO ............................................................................................................ 22 

2.1.16 CONSIDERAÇÕES SOBRE ABUSOS ................................................................................................................ 24 

2.1.17 PROCEDIMENTOS DE NOTIFICAÇÃO E DENÚNCIA ....................................................................................... 24 



 

 

2.1.18 FLUXO DE NOTIFICAÇÃO E DENÚNCIA – PÚBLICO DE ATENDIDO: BEBÊ, CRIANÇA, ADOLESCENTE E 
JOVEM ............................................................................................................................................................... 26 

2.1.19 FLUXO DE NOTIFICAÇÃO E DENÚNCIA – PÚBLICO DE ATENDIDO: BEBÊ, CRIANÇA, ADOLESCENTE E 
JOVEM ............................................................................................................................................................... 27 

2.2 PPA – POLÍTICA DE PROTEÇÃO AOS ATENDIDOS – PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA .............................................. 28 

2.2.1 ABRANGÊNCIA ........................................................................................................................................ 29 

2.2.2 DA LEGISLAÇÃO ...................................................................................................................................... 29 

2.2.3 DOS SERVIÇOS BOMPAR DEDICADO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA ................................................. 30 

2.2.4 CANAIS DE DENÚNCIA ............................................................................................................................ 31 

2.3 PPA – POLÍTICA DE PROTEÇÃO AOS ATENDIDOS – PESSOA IDOSA ......................................................................... 35 

2.3.1 ABRANGÊNCIA ........................................................................................................................................ 36 

2.3.2 DA LEGISLAÇÃO ...................................................................................................................................... 36 

2.3.2 CANAL DE DENÚNCIA ............................................................................................................................. 37 

3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................................................ 41 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Página | 1 

APRESENTAÇÃO 

A Política de Proteção à Pessoa Humana do Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto 
(PPPHB), em consonância com as Declarações internacionais, Decretos, Organizações e 
Constituições, enfatiza que o ser humano é o centro de todo o ordenamento constitucional, 
do sistema político, econômico e social, pois o estado existe para proteger e tutelar o ser 
humano, assegurando condições políticas, sociais, econômicas e jurídicas que permitam que 
ele atinja seus objetivos com a mais ampla proteção. A conquista da plena cidadania passa, 
sem dúvida, pela concepção de que os direitos anunciados no texto constitucional devem 
pautar o exercício do poder que, em um Estado Democrático de Direito, emana do povo e é 
regulamentado pelo ordenamento jurídico, fazendo-se imprescindível a efetividade por 
parte do Estado. 

 Neste sentido, os direitos sociais, independentemente de sua particularização nas esferas 
trabalhista, de moradia, educação, saúde ou outras, possuem vinculação que, não só os 
submetem a um regime jurídico próprio que lhes deem origem, como também visa uma 
interpretação lógica, devidamente caracterizada. É importante que esses direitos sejam 
concretizados, sendo indispensável criar políticas públicas eficazes e ligadas a uma melhor 
distribuição de renda e a uma maior responsabilização das questões que envolvem o 
orçamento público. 

Conforme exposto em Declarações Mundiais, Decretos e Constituições, é um direito do 
cidadão e um dever do Estado garantir a efetividade dos direitos sociais, pois ela traz 
dignidade para o ser humano e visa melhoria das condições de vida e sobrevivência, com 
respeito, dignidade, justiça, fraternidade e em paz. 

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, através de uma visão ampla e robusta, institui 
sua Política de Proteção Interna aos atendidos e expande sua abrangência aos seus 
colaboradores, estagiários, voluntários, prestadores de serviços, doadores, entes públicos e 
atendidos (bebês, crianças e adolescentes, pessoas em situação de rua e idosos). 

Através de sua política de proteção, a Instituição estabelece parâmetros que são definidos 
como mediadores e com valores voltados para seu “olhar social”, reforçando seu papel 
comunitário, que visa contribuir para a promoção à defesa fundamental pela vida.  A 
Instituição prioriza, ainda, a luta contra a fome, a desnutrição e a miséria, e a promoção da 
educação e da saúde, integração da pessoa à sociedade e ao mercado de trabalho e a 
erradicação da pobreza no Brasil, buscando assim uma atuação ativa para uma sociedade 
onde todos tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades.  

 

OBJETIVOS E ABRANGÊNCIA DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO À PESSOA HUMANA BOMPAR (PPPHB) 

A Política de Proteção Bompar (PPPHB) é um conjunto de orientações onde o público interno 
(colaboradores, estagiários, voluntários, doadores, prestadores de serviços, fornecedores, 
ente público e demais) que, direta ou indiretamente, adentram o estabelecimento da 
Instituição) e os atendidos (bebê, criança, adolescente, adulto, pessoa em situação de rua e 
idoso) do Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto “BOMPAR” devem seguir, visando 
assegurar a proteção a cada  público, bem como, garantir o respeito a todos. 
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OBJETIVOS 

Os principais objetivos da PPPHB são: 

 Criar um ambiente seguro e protegido contra todo tipo de abuso físico, psicológico e 
sexual; 

 Monitorar o ambiente de trabalho e planejar ações de prevenção ao seu público 
interno (colaboradores, estagiários, voluntários), seu público externo (prestadores de 
serviços, doadores, entes públicos, entre outros) e seu público de atendidos (bebês, 
crianças, jovens e adolescentes, adultos, pessoas em situação de rua e idosos); 

 Proporcionar ampla publicidade à presente Política de Proteção; 
 Elaborar protocolos para ajudar no reconhecimento, identificação e 

encaminhamentos nos casos de violência; 
 Proteger a integridade de seu público interno (colaboradores, estagiários, voluntários), 

seu público externo (prestadores de serviços, doadores, entes públicos, entre outros) e 
seu público de atendidos (bebês, crianças, jovens e adolescentes, pessoas em 
situação de rua e idosos) 

 Introduzir um trabalho interdisciplinar de empoderamento das práticas em prol de 
cada público da Instituição, resguardando as normas legais intrínsecas que estão 
diretamente relacionadas a cada público; 

 Fortalecer os princípios que norteiam o BOMPAR. 

 

ABRANGÊNCIA DA PPPHB 

A PPPHB aplica-se igualmente a todos que atuam direta ou indiretamente nos trabalhos 
realizados pelo BOMPAR, assim abrange: 

 Funcionários, incluindo estagiários e aprendizes, com contrato de tempo integral, meio 
período ou com contratos de curto prazo; 

 Prestadores de serviço e/ou fornecedores do BOMPAR, com contrato de tempo 
integral, meio período ou com contratos de curto prazo; 

 Membros dos conselhos e membros da diretoria do BOMPAR; 
 Doadores, voluntários, agentes públicos e outras pessoas com participação ou que 

visitam às dependências do BOMPAR tanto em sua SEDE como em suas filiais. 

Todos os envolvidos supracitados serão orientados a ler e se comprometer integralmente 
com conteúdo desta política, agindo conforme a mesma, tanto na sua vida profissional 
quanto pessoal. 
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CAPÍTULO I 
 

1. CAPÍTULO I 

1.1 PPC – POLÍTICA DE PROTEÇÃO AOS COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS, APRENDIZES, 
VOLUNTÁRIOS E TERCEIROS (DOADORES, PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES, ENTES 
PÚBLICOS, ENTRE OUTROS) 

A Constituição Federal (CF) brasileira de 1988, logo no art. 1º, assegura como fundamentos 
da República Federativa do Brasil e do Estado Democrático de Direito, a cidadania, a 
dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, entre outros. 

Já no art. 7º, a Carta Magna estabelece que é direito dos trabalhadores urbanos e rurais, 
além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a redução de inerentes ao 
trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (inciso XXII). 

A presente política visa abordar, preservar  e estabelecer diretrizes e responsabilidades em 
relação ao modelo de Saúde e Segurança Ocupacional do Centro Social Nossa Senhora do 
Bom Parto, de modo a proporcionar condições para um ambiente de trabalho saudável, 
seguro e sustentável, alinhado ao foco da missão, dos valores e da visão do Centro Social 
Nossa Senhora do Bom Parto, bem como atender aos requisitos legais aplicáveis e ao 
compromisso com a melhoria contínua do ambiente de trabalho. 

Ademais além do ambiente de trabalho harmônico, a instituição preza pela mitigação de 
quaisquer situações que venham afrontar a dignidade da pessoa humana e instituir 
mecanismos de prevenção para com o assédio moral, incentivando seus assistidos internos 
(colaboradores, estagiários, aprendizes, voluntários e terceiros), que denunciem através do 
canal de denúncia. 

 

1.2 ABRANGÊNCIA 

Esta Política é aplicável a todos os colaboradores do Centro Social Nossa Senhora do Bom 
Parto, bem como aos demais públicos com os quais se relaciona e interage, tais como: 
estagiários, aprendizes, voluntários, doadores, prestadores de serviços, fornecedores, 
parceiros, entes públicos, dentre outros, abrangendo sua SEDE e suas Filiais. 

 

1.3 DIRETRIZES QUE TRATAM DA SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

Esta Política estabelece as seguintes diretrizes como forma de sua efetiva implantação:  

 

1.3.1 Princípios fundamentais 

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto é uma Instituição de caráter beneficente e um 
de seus alicerces é zelar pelas pessoas. Desta forma, se compromete e desenvolve iniciativas 
que visam: a) proporcionar condições de segurança e saúde para todos os membros da 
organização, inclusive terceiros e pessoas com deficiência de qualquer tipo, por meio de 
ações para identificação de perigos; levantamento, dimensionamento, eliminação e/ou 
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minimização de riscos; prevenção de lesões, acidentes e doenças relacionadas ao trabalho; 
e da manutenção de ambientes seguros;  

b) desenvolver meios e direcionar os recursos possíveis para o cuidado com a saúde dos 
trabalhadores que tenham sofrido um acidente ou desenvolvido doença ocupacional de 
qualquer origem, bem como estimular relacionamentos respeitosos e atitudes solidárias para 
com os colaboradores com deficiência de qualquer espécie ou gravidade;  

c) disseminar uma cultura organizacional voltada à Saúde e à Segurança Ocupacional, 
baseada em relações de respeito, igualdade e confiança;  

d) estimular a adoção e a prática de hábitos saudáveis para a melhoria da saúde física e 
mental dos colaboradores, seu bem-estar e qualidade de vida, repercutindo em seus 
familiares;  

e) seguir os dispositivos legais aplicáveis, bem como o código de conduta institucional e 
outros requisitos subscritos pela organização:  

f) melhorar continuamente o desempenho em saúde e segurança da organização. 

 

1.3.2 Boas práticas e desdobramento de diretrizes 

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto possui como compromisso atender às políticas 
e normas nacionais que regem a saúde e a segurança do trabalhador nos territórios onde 
atua, bem como cumprir outros compromissos, tais como: acordos coletivos, pactos 
voluntariamente assumidos e exigências de entidades legais, sempre respeitando as 
especificidades locais e a confidencialidade das informações. Também se mantém vigilante 
quanto às recomendações de renomadas instituições nacionais  e internacionais que 
preconizam as melhores práticas de promoção do bem-estar, da saúde e segurança dos 
trabalhadores, direcionando esforços para incorporar as práticas de intervenção e gestão 
que se aplicam à realidade/necessidade do Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, 
visando atingir os objetivos dessa Política com qualidade e sustentabilidade. Além disso, 
preconiza a coerência entre as Diretrizes da OIT (Organização Internacional do Trabalho), as 
Diretrizes Nacionais do Sistema Brasileiro sobre Saúde e Segurança Ocupacional e as Diretrizes 
Específicas, apropriadas ao porte e à natureza das atividades do Centro Social Nossa 
Senhora do Bom Parto. Essas diretrizes, por sua vez, são desdobradas por meio da definição 
de objetivos de saúde e segurança, monitorados pelo estabelecimento e através de análise 
crítica de indicadores e pela avaliação de outras oportunidades/necessidades identificadas, 
definidas na forma ações de prevenção, educacionais e de melhoria contínua dos 
processos. A Política de Saúde e Segurança, por sua vez, é avaliada anualmente para 
verificar seu grau de adequação à realidade da instituição, e o setor de Segurança do 
Trabalho da instituição monitora e avalia periodicamente os resultados das iniciativas do 
programa, propondo ações de melhoria, quando necessário. 

 

1.3.3 Responsabilidades 

a)  Diretor Presidente e Diretoria Executiva: compete ao Diretor Presidente e à Diretoria 
Executiva da Instituição: 

 Garantir o alinhamento das diretrizes de Saúde e Segurança Ocupacional (SSO) aos 
valores e missão da organização; 
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 Manter e fazer valer o compromisso com o bem-estar, a saúde e a segurança dos 
trabalhadores da instituição; 

 Considerar o disposto nessa Política nas decisões estratégicas da organização; 
 Aprovar diretrizes gerais/políticas e fomentar práticas que visem o bem-estar, a saúde 

e a segurança dos trabalhadores, alinhadas com a estratégia de desenvolvimento da 
Organização, bem como desencorajar práticas e comportamentos avessos; 

 Definir funções, responsabilidades e atribuições, delegando autoridade para facilitar a 
gestão eficaz de saúde e segurança, em conjunto com as diretrizes de 
Sustentabilidade definidas; 

 Assegurar a disponibilidade dos recursos essenciais para estabelecer, implementar, 
manter e melhorar a Gestão da Saúde e Segurança Ocupacional (SSO), incluindo 
pessoas com capacitação contínua, bem como a infraestrutura organizacional, de 
tecnologia e financeiras; 

 Assegurar que a Gestão da SSO seja estabelecida, implementada e mantida de 
acordo com esta política;  

 Garantir que todos aqueles com responsabilidade de gestão demonstrem seu 
compromisso para a melhoria contínua do desempenho de SSO, com a promoção, 
cooperação e comunicação entre todos que trabalham para implementar os 
elementos da Gestão de SSO, incluindo aí as questões de Sustentabilidade 
relacionadas. 

b) Gestão de Pessoas: compete à área de Gestão de Pessoas: 

 Definir/atualizar e comunicar as estruturas, papéis, processos e mecanismos 
organizacionais que possibilitem uma gestão eficaz das ações e recursos em prol do 
bem-estar, da saúde e da segurança dos trabalhadores; 

 Observar e atender normas e leis de saúde e segurança do trabalhador vigentes nos 
diversos locais onde o Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto atua; 

 Delinear processos de gestão de pessoas ou incrementá-los com ações que visem a 
manutenção do bem-estar, da saúde e da segurança dos colaboradores ao longo de 
todo seu relacionamento com a Organização, que engloba desde o recrutamento e 
seleção dos profissionais até o seu desligamento ou aposentadoria; 

 Garantir que qualquer trabalhador sob seu controle cumprindo atividades/operações, 
que possa ter impacto sobre SSO, possua habilidades/competências com base na 
qualificação, habilitação, capacitação, autorização e/ou pré-requisitos legais, 
devendo manter os registros associados; 

 Identificar necessidades de treinamentos e desenvolvimento relacionados aos riscos 
da Saúde e Segurança, estabelecendo ações adequadas para atendê-las; e 

 Estabelecer mecanismos de avaliação da eficácia das ações de treinamento e 
desenvolvimento, efetuando os registros associados. 

c) Segurança do Trabalho: compete à área de Segurança do Trabalho: 

 Estabelecer, implementar e manter procedimentos, em linguagem adequada e 
compreensível, que sensibilizem as pessoas que trabalham sob seu controle em prol 
das causas relacionadas; 

 Prover conhecimento técnico que embase os direcionamentos estratégicos da 
Instituição no que diz respeito à saúde e à segurança, pautando-se em dados 
objetivos e em melhores práticas para suportar decisões, bem como influenciar áreas 
de interesse em busca do bem-estar, da saúde e da segurança dos seus 
colaboradores; 
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 Identificar, mensurar, monitorar, controlar, propor soluções e acompanhar fatores de 
risco significativos/prevalentes que ameaçam o bem-estar, a saúde ou a segurança 
dos colaboradores; 

 Mobilizar e engajar pessoas, áreas e empresas parceiras para a adoção de práticas 
de trabalho e/ou gestão que favoreçam que o colaborador se mantenha feliz, 
saudável e seguro enquanto desempenha sua atividade; 

 Gerenciar, monitorar e reportar as principais iniciativas e resultados relacionados ao 
tema na Instituição, o que inclui a gestão dos recursos e afins; 

 Propor e operacionalizar programas de qualidade de vida e bem-estar, adequados 
ao perfil e à necessidade de saúde dos colaboradores do Centro Social Nossa 
Senhora do Bom Parto. 

d) Gestores: compete aos gestores: 

 Zelar pela segurança de todas as pessoas que atuam sob sua gestão, promovendo 
todos os esforços necessários para preservar a saúde e a segurança das pessoas, e a 
sustentabilidade do ambiente; 

 Apoiar e zelar pelo cumprimento das diretrizes de saúde, segurança e sustentabilidade 
do grupo e dos requisitos legais aplicáveis à organização; 

 Assegurar um ambiente de trabalho saudável e seguro aos colaboradores; 
 Apontar irregularidades e desvios que coloquem em risco a saúde e a segurança dos 

colaboradores, auxiliando na tomada de ações corretivas; 
 Criar condições e incentivar o engajamento dos colaboradores ao programa de 

sustentabilidade, saúde e segurança ocupacional, e com as iniciativas de qualidade 
de vida e bem-estar proporcionadas pela organização. 

e) Colaboradores e Terceiros – compete aos colaboradores, estagiários, voluntários e 
terceiros: 

 Seguir os padrões de sustentabilidade, saúde e segurança estabelecidos nas 
atividades diárias da instituição; 

 Participar das iniciativas e contribuir com os grupos de discussão em sustentabilidade, 
saúde e segurança, com vistas à melhoria contínua da organização e dos parceiros, 
no que diz respeito às condições de saúde, segurança e sustentabilidade do 
ambiente de trabalho. 

 

1.4 DIRETRIZES QUE TRATAM DE ASSÉDIO MORAL 

A Constituição Federal (CF) preconiza: a dignidade da pessoa humana e o valor social do 
trabalho (art. 1º, III e IV), sendo assegurado o direito à saúde, ao trabalho e à honra 
conforme dispõe o art. 5º, X, e 6º do mesmo dispositivo legal. 

Já o Código Civil em seu artigo 186 dispõe que: “Aquele que, por ação ou omissão 
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

Destarte ainda que a Lei 8.112/1990 art. 116, incs. II, IX e XI, preconiza que: “São deveres do 
servidor público, entre outros, manter conduta compatível com a moralidade administrativa, 
tratar as pessoas com urbanidade e ser leal às instituições a que servir.”  

O assédio moral é a exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras no 
ambiente de trabalho, de forma repetitiva e prolongada, no exercício de suas atividades. É 
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uma conduta que traz danos à dignidade e à integridade do indivíduo, colocando a saúde 
em risco e prejudicando o ambiente de trabalho. 

O assédio moral é conceituado por especialistas como toda e qualquer conduta abusiva, 
manifestando-se por comportamentos, palavras, atos, gestos ou escritos que possam trazer 
danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física e psíquica de uma pessoa, 
pondo em perigo o seu emprego ou degradando o ambiente de trabalho. Em geral, 
caracteriza-se por condutas repetitivas, nas quais uma pessoa, que detém um cargo 
hierárquico superior, acaba excedendo os limites das suas funções, por ação, omissão, 
gestos ou palavras, com o objetivo ou efeito de atingir a autoestima, a autodeterminação, a 
evolução na carreira ou a estabilidade emocional de outro colaborador da instituição ou 
para com um  prestador de serviço , com danos ao ambiente de trabalho objetivamente 
aferíveis. É uma forma de violência que tem como objetivo desestabilizar emocional e 
profissionalmente o indivíduo e pode ocorrer por meio de ações diretas (acusações, insultos, 
gritos, humilhações públicas) e indiretas (propagação de boatos, isolamento, recusa na 
comunicação, fofocas e exclusão social). A humilhação repetitiva e de longa duração 
interfere na vida do profissional, comprometendo a identidade, a dignidade e as relações 
afetivas e sociais e gerando danos à saúde física e mental, que podem evoluir para a 
incapacidade de trabalhar, para o desemprego ou mesmo para a morte. Essas condutas 
são incompatíveis com a Constituição da República e com diversas leis que tratam da 
dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho. Por isso, devem ser combatidas! 

 

1.5 CLASSIFICAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL 

No ambiente de trabalho, o assédio moral pode ser classificado de acordo com a sua 
abrangência: 

Assédio moral interpessoal: Ocorre de maneira individual, direta e pessoal, com a finalidade 
de prejudicar ou eliminar o profissional na relação com a equipe;  

Assédio moral institucional: Ocorre quando a própria organização incentiva ou tolera atos de 
assédio. Neste caso, a própria pessoa jurídica é também autora da agressão, uma vez que, 
por meio de seus administradores, utiliza-se de estratégias organizacionais desumanas para 
melhorar a produtividade, criando uma cultura institucional de humilhação e controle; 

Já quanto ao tipo, o assédio moral é manifestado de três modos distintos que são: 

Assédio moral vertical: o qual ocorre entre pessoas de nível hierárquico diferentes, chefes e 
subordinados, e pode ser subdividido em duas espécies:  

a)  Descendente: assédio caracterizado pela pressão dos chefes em relação aos 
subordinados. Os superiores se aproveitam de sua condição de autoridade para pôr o 
colaborador em situações desconfortáveis, como desempenhar uma tarefa que não faz 
parte de seu ofício e qualificação, a fim de puni-lo pelo cometimento de algum erro, por 
exemplo;  

b) Ascendente: Assédio praticado por subordinado ou grupo de subordinados contra o 
chefe. Consiste em causar constrangimento ao superior hierárquico por interesses diversos. 
Ações ou omissões para “boicotar” um novo gestor, indiretas frequentes diante dos colegas e 
até chantagem visando uma promoção são exemplos de assédio moral desse tipo. 

Assédio moral horizontal: ocorre entre pessoas que pertencem ao mesmo nível de hierarquia. 
É um comportamento instigado pelo clima de competição exagerado entre colegas de 
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trabalho. O assediador promove liderança negativa perante os que fazem intimidação ao 
colega, conduta que se aproxima do bullying, por ter como alvo vítimas vulneráveis. 

Assédio moral misto: consiste na acumulação do assédio moral vertical e do horizontal. A 
pessoa é assediada por superiores hierárquicos e também por colegas de trabalho. Em geral, 
a iniciativa da agressão começa sempre com um autor, fazendo com que os demais 
acabem seguindo o mesmo comportamento. 

 

1.6 SITUAÇÕES DE ASSÉDIO MORAL 

Atitudes que caracterizam o assédio: 

 Retirar a autonomia do colaborador ou contestar a todo o momento suas decisões; 
 Sobrecarregar o colaborador com novas tarefas ou retirar o trabalho que 

habitualmente competia a ele executar, provocando a sensação de inutilidade e de 
incompetência; 

 Ignorar a presença do assediado, dirigindo-se apenas aos demais colaboradores; 
 Passar tarefas humilhantes; 
 Gritar ou falar de forma desrespeitosa; 
 Espalhar rumores ou divulgar boatos ofensivos a respeito do colaborador; 
 Não levar em conta seus problemas de saúde; 
 Criticar a vida particular da vítima; 
 Atribuir apelidos pejorativos; 
 Impor punições vexatórias (dancinhas, prendas); 
 Postar mensagens depreciativas em grupos e/ou nas redes sociais; 
 Evitar a comunicação direta, dirigindo-se à vítima apenas por e-mail, bilhetes ou 

terceiros e outras formas de comunicação indireta; 
 Isolar fisicamente o colaborador para que não haja comunicação com os demais 

colegas; 
 Desconsiderar ou ironizar, injustificadamente, as opiniões da vítima; -Retirar cargos e 

funções sem motivo justo; 
 Impor condições e regras de trabalho personalizadas, diferentes das que são 

cobradas dos outros profissionais; -Delegar tarefas impossíveis de serem cumpridas ou 
determinar prazos incompatíveis para finalização de um trabalho; 

 Manipular informações, deixando de repassá-las com a devida antecedência 
necessária para que o colaborador realize suas atividades; 

 Vigilância excessiva; 
 Limitar o número de vezes que o colaborador vai ao banheiro e monitorar o tempo 

que lá ele permanece; 
 Advertir arbitrariamente;  
 Instigar o controle de um colaborador por outro, criando um controle fora do 

contexto da estrutura hierárquica, para gerar desconfiança e evitar a solidariedade 
entre colegas. 

 

1.7 SITUAÇÕES QUE NÃO SÃO ASSÉDIO MORAL E NÃO PODEM SER CONFUNDIDAS 

Exigências profissionais não podem ser classificadas como sendo assédio moral e não devem 
ser confundidas como tal, segue abaixo situações que não são assédio moral: 
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 Exigir que o trabalho seja cumprido com eficiência e estimular o cumprimento de 
metas não é assédio moral. Toda atividade apresenta certo grau de imposição, a 
partir da definição de tarefas e de resultados a serem alcançados. No cotidiano do 
ambiente de trabalho, é natural existir cobranças, críticas e avaliações sobre o 
trabalho e o comportamento profissional dos colaboradores. Por isso, eventuais 
reclamações por tarefa não cumprida ou realizada com displicência não configuram 
assédio moral.  

 Aumento do volume de trabalho: dependendo do tipo de atividade desenvolvida, 
pode haver períodos de maior volume de trabalho. A realização de serviço 
extraordinário é possível, se dentro dos limites da legislação e por necessidade de 
serviço. A sobrecarga de trabalho só pode ser vista como assédio moral se usada para 
desqualificar especificamente um indivíduo ou se usada como forma de punição. 

 Uso de mecanismos tecnológicos de controle para gerir o quadro de pessoal, as 
organizações cada vez mais se utilizam de mecanismos tecnológicos de controle, 
como ponto eletrônico. Essas ferramentas não podem ser consideradas meios de 
intimidação, uma vez que servem para o controle da frequência e da assiduidade dos 
colaboradores. 

 Más condições de trabalho: a condição física do ambiente de trabalho (ambiente 
pequeno e pouco iluminado, por exemplo) não representa assédio moral, a não ser 
que o profissional seja colocado nessas condições com o objetivo de desmerecê-lo 
frente aos demais.  

 

1.8 CAUSAS DO ASSÉDIO MORAL 

As causas do assédio moral no ambiente de trabalho estão ligadas a fatores econômicos, 
culturais e emocionais, sendo as principais causas: 

 Abuso do poder diretivo; 
 Busca incessante do cumprimento de metas; 
 Cultura autoritária; 
 Despreparo da chefia para o gerenciamento de pessoas; 
 Rivalidade no ambiente de trabalho;  
 Inveja. 

 

1.9 PREVENÇÃO AO ASSÉDIO MORAL 

Existem várias formas de prevenir o assédio moral no trabalho, mas a principal é a 
informação, garantir que todos saibam o que é assédio moral e quais são os 
comportamentos e ações aceitáveis no ambiente de trabalho contribui para a redução e 
até para a eliminação dessa prática.  

Algumas medidas são adotadas pelo Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto para 
prevenção que são: 

 Incentivar a efetiva participação de todos os colaboradores na vida da instituição, 
com definição clara de tarefas, funções, metas e condições de trabalho; 

 Instituir e divulgar seu código de ética, enfatizando que o assédio moral é 
incompatível com os princípios organizacionais; 

 Promover palestras, oficinas e cursos sobre o assunto; 
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 Incentivar as boas relações no ambiente de trabalho, com tolerância à diversidade 
de perfis profissionais e de ritmos de trabalho; 

 Ampliar a autonomia para organização do trabalho, após fornecer informações e 
recursos necessários para a execução de tarefas; 

 Buscar reduzir o trabalho monótono e repetitivo; 
 Observar o aumento súbito e injustificado de absenteísmo (faltas ao trabalho); 
 Realizar avaliação de riscos psicossociais no ambiente de trabalho; 
 Garantir que práticas administrativas e gerenciais na organização que sejam 

aplicadas a todos os colaboradores de forma igual, com tratamento justo e 
respeitoso; 

 Dar exemplo de comportamento e condutas adequadas, evitando se omitir diante de 
situações de assédio moral; 

 Oferecer apoio psicológico e orientação aos colaboradores que se julguem vítimas de 
assédio moral; e  

 Estabelecer canais de denúncias. 

 

1.10 CANAL DE DENÚNCIA 

O colaborador deve procurar os gestores das unidades e/ou da sede administrativa em caso 
de dúvidas sobre a PPC (Política de Proteção aos Colaboradores). 

Para registrar uma ocorrência o denunciante deve preencher o formulário de denúncia 
disponível no canal: bompar.org.br/canal-de-denuncia/; ou telefone: 2696-3200; ou 
denúncia através do e-mail: canalconduta@bompar.org.br à Comissão de Avaliação de 
Riscos (CAR).  

O CAR será composto por uma equipe interdisciplinar cujos membros serão compostos por 
profissionais do BOMPAR e membros externos indicados pela Diretoria. Entre eles serão 
indicados profissionais técnicos de conduta ilibada, com ficha limpa e com amplo 
conhecimento sobre cada tema de denúncia. 

O Canal de Denúncias é o principal meio de comunicação a ser utilizado por todos que se 
relacionam com o Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto para relatos sobre eventuais 
irregularidades cometidas por colaboradores ou terceiros, bem como para relatar sobre o 
descumprimento de normas da instituição e das leis brasileiras. Visando proporcionar 
segurança e confidencialidade, o nosso canal de denúncias é administrado por área 
técnica independente que recebe os relatos, e proporciona abertura para o denunciante 
não se identificar.   

As denúncias são tratadas com base em análises técnicas e metodologias de 
gerenciamento de riscos, além das condutas estabelecidas pelo Código de Ética e Conduta 
e da legislação aplicável.  

São exemplos de condutas indevidas que devem ser denunciadas:  

Atos de corrupção como fraude, propina, suborno, recebimento de brindes, prevaricação e 
lavagem de dinheiro por parte de qualquer colaborador, independentemente do nível 
hierárquico;  

Conflito de interesse entre terceiros e gestores de contrato do Centro Social Nossa Senhora 
do Bom Parto;  
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Falhas no cumprimento de obrigações legais de qualquer natureza, por qualquer 
colaborador, independentemente do nível hierárquico, ou terceiro que atue em nome da 
instituição;  

 Uso indevido de ativos da instituição;  
 Assédio Moral;  
 Assédio Sexual;  
 Retaliação contra o denunciante de boa-fé por parte de qualquer colaborador.  

Todos os relatos de violação devem ser apurados pela Comissão de Avaliação de 
Riscos/Ética, sempre que for identificada uma transgressão. É dever dessa comissão emitir 
parecer contendo a descrição dos fatos, as análises realizadas com respectivas evidências, 
as conclusões, as recomendações e os planos de ação. Tais recomendações ou planos de 
ação podem determinar a revisão e eventual alteração de processos, bem como, impor 
medidas educativas ou disciplinares, ou quando necessário envio para esferas de âmbito 
jurídico. 
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PPA – POLÍTICA DE PROTEÇÃO AOS ATENDIDOS 
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PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA 
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CAPÍTULO II  

 
 

 

 
                                                                                 

          

PPA – Pessoa  
(Bebês, Crianças, Adolescentes, Jovens) 

 

 

 

2. CAPÍTULO II 

2.1 PPA – POLÍTICA DE PROTEÇÃO AOS ATENDIDOS – BEBÊS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E 
JOVEM 

A tutela dos menores e das pessoas vulneráveis fazem parte integrante 
da mensagem evangélica que a Igreja e todos os seus membros são 
chamados a espalhar pelo mundo. De fato, o próprio Cristo confiou-nos o 
cuidado e a proteção dos mais pequeninos e indefesos: “Quem receber 
um menino como este, em meu nome, é a mim que recebe” (Mt 18, 5). 
Por isso, todos temos o dever de acolher, com generosidade, os menores 
e as pessoas vulneráveis e criar para eles um ambiente seguro, 
atendendo de maneira prioritária aos seus interesses. Isto requer uma 
conversão contínua e profunda, em que a santidade pessoal e o desvelo 
moral possam concorrer para promover a credibilidade do anúncio 
evangélico e renovar a missão educativa da Igreja. (PAPA FRANCISCO, 
26 de março de 2019). 
  

O Papa Francisco nesta mensagem relembra nosso compromisso de cuidadores da 
vida, em especial acolhendo, protegendo e instruindo os vulneráveis, indefesos e oprimidos. 
Isto requer uma tomada de consciência e atitude assertiva. Esse jeito de ser e agir consciente 
sobre os dramas humanos ajudou a constituir diversos trabalhos sociais, entre eles o Centro 
Social Nossa Senhora do Bom Parto – BOMPAR, fundado em 1946, através da iniciativa de 
leigas comprometidas da paróquia Nossa Senhora do Bom Parto, influenciadas pela “[...] 
formação da ação católica, leem a realidade e se articulam para dar resposta aos clamores 
das vítimas da desigualdade social, especialmente das famílias que viviam nos cortiços do 
Brás, Belém e Tatuapé – bairros localizados na zona leste da cidade de São Paulo.” (LOPES, 
2020, p. 35).  

 
O BOMPAR, através do atendimento público, gratuito, em parceria com secretarias da 

Prefeitura Municipal da Cidade de São Paulo desenvolve os serviços públicos tipificados na 
política de educação e de assistência social como Centro de Educação Infantil, Centro para 
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Criança e Adolescentes, Centro de Desenvolvimento e Capacitação Profissional, Serviço de 
Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes, que atendem diariamente mais de 
10.000 bebês, crianças, adolescentes, jovens e suas famílias.  

 
As ações do BOMPAR partem de uma perspectiva humanista, solidária, 

transformadora, interdisciplinar e contextualizada à situação dos bebês, das crianças, dos 
adolescentes, dos jovens e seus familiares, idosos e pessoas em situação de rua.  

 
Portanto, para que nossas ações estejam em harmonia com os objetivos do BOMPAR, 

é de suma importância que todos os colaboradores e terceiros envolvidos com a 
organização tenham ciência das condutas adequadas à Doutrina de Proteção Integral. 
Desse modo, a Diretoria Executiva considerou estratégica a formulação da Política de 
Proteção aos Atendidos – PPA, que tem por finalidade mitigar condutas abusivas, 
inadequadas e violações, logo o presente material foi elaborado para estabelecer diretrizes 
e informar aos colaboradores, voluntários, estagiários, doadores, prestadores de serviço e 
parceiros sobre as condutas e procedimentos que devem ser tomados, para resguardar e 
coibir qualquer lesão ou ameaça de direitos dos atendidos em nossas unidades.  
 

2.1.1 DA LEGISLAÇÃO QUE TRATA DOS ATENDIDOS – BEBÊS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E 
JOVENS 

A PPA baseia-se na Doutrina de Proteção Integral das crianças, dos adolescentes e dos 
jovens, tendo o fundamento político normativo e a dignidade da pessoa humana garantidos 
no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Também 
tem como base a carta de garantias e direitos fundamentais previstos nos artigos 5° e 6° da 
Constituição Federal, como a vida, a liberdade, a igualdade, a alimentação, a saúde, 
educação, lazer e moradia.  

 
A efetividade de tais direitos foi desenvolvida em microssistemas político-normativos 

especiais, dentre eles o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/90), a lei 
de criação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança – CONANDA (Lei Federal nº 
8.242/1991) com poderes para elaborar as normas gerais da  
 
política nacional de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, fiscalizando as 
ações de execução, observadas as linhas de ação e as diretrizes estabelecidas nos arts. 87.  

 
O Estatuto da Juventude (Lei Federal nº 12.852/2013) dispõe sobre os direitos dos jovens, os 

princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude 
(SINAJUVE). Assim, a presente PPA está fundamentada na observância da Constituição 
Federal da República Federativa do Brasil e demais normas infraconstitucionais que 
regulamentam os direitos da criança, do adolescente e do jovem.  
Portanto, a presente PPA está fundamentada na observância da Constituição Federal da 
República Federativa do Brasil e demais normas infraconstitucionais que regulamentam os 
direitos da criança, do adolescente e do jovem. 

 

2.1.2 PROTOCOLOS 

Os protocolos e procedimentos preliminares, abaixo informados, devem ser adotados 
imediatamente. Adequações poderão ser realizadas para melhor efetivação do PPA, após 
avaliação periódica do CAR:  
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I. As atitudes inapropriadas, como por exemplo, xingamentos, racismo, preconceitos, 
discriminações, desrespeito, homofobia, machismo e maus-tratos, devem ser 
acompanhadas;  
 
II.   Observar e ser solidário aos possíveis sinais de trauma ou violência das pessoas vulneráveis, 
inclusive para pedidos de ajuda objetivos e subjetivos; 
 
III.  Ser profissionalmente responsável com sua conduta em relação às crianças, adolescentes 
e jovens vulneráveis; 
 
IV. Quando um colaborador precisar ir à casa de um atendido, deve ser realizado na 
presença dos responsáveis;  
 
V. Cada Unidade deve dispor de uma lista de contatos de familiares e profissionais da área 
jurídica, assistência social e da saúde, preferencialmente do território no qual está inserido; 
 
VI. Utilizar tecnologias para monitoramento eletrônico dos espaços físicos das Unidades, 
como instrumentos de segurança e prevenção, inclusive nas áreas de convivência mais 
vulneráveis, exceto nos banheiros; 
 
VII. Nos banheiros deve-se:  
 ✔ Fixar nas portas dos respectivos banheiros a placa indicativa, para a visualização clara, 
do ‘masculino’ e ‘feminino’. Distinguir os banheiros próprios para o uso dos adultos e próprios 
para o uso dos atendidos;  
✔   Banheiros destinados aos atendimentos não podem ser utilizados por adultos ou pessoas 
externas. 
 
VIII. Em relação a identificação dos atendidos deve-se:  
✔    O educando deve portar a autorização por escrito dos pais e/ou responsáveis para 
desenvolvimento de atividades coletivas externas;  
✔    O educando deve portar a documentação pessoal;  
✔   Os responsáveis devem ter informação sobre quem são os colaboradores designados ao 
atendimento, contatos e a proposta do atendimento;  
✔      Os prontuários devem estar atualizados e com os contatos dos responsáveis dos 
atendidos, para eventuais emergências.  
 
 
IX.      Estabelecer um canal de comunicação assertivo com os atendidos e seus familiares;  
 
X.      Garantir a confidencialidade e individualidade de cada atendido; 
 
XI.     Cumprir os itens 3 e 4 do Código de Ética e Conduta do BOMPAR;  
 
XII.   Zelar para que todas as Unidades cumpram com as normas e orientações deste 
documento.  
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2.1.3 PRINCÍPIOS DA PPA 

Art. 5º - Nenhuma criança ou adolescente serão 
objetos de qualquer forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, 
por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. 
(BRASIL, 1990) 

Princípios, segundo dicionário Aurélio, significa “o que serve de base a alguma coisa; causa 
primeira, raiz, razão”. Podemos, então, presumir que Direitos Humanos são os princípios 
universais que definem um agir humano, um sistema de humanidade, como, por exemplo: a 
liberdade, a paz e a justiça. Sendo assim, são princípios gerais da PPA: 

1. Proteção dos Direitos Individuais e Sociais da criança, do adolescente e do jovem, 
visando a efetivação material dos direitos fundamentais, através de um acolhimento e 
atendimento eficientes. (artigo 5° e 6 da Constituição Federal); 

2. Proteção à Dignidade da pessoa humana: É dever de todos os colaboradores e 
terceiros a serviço do BOMPAR zelar pela dignidade da criança, do adolescente e do jovem, 
mantendo-os protegidos de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 
vexatório ou constrangedor. 

3. Intervenção Precoce: a intervenção dos colaboradores do BOMPAR deve ser 
efetuada logo que a             situação de perigo seja conhecida, de modo que qualquer 
ameaça ou violação de direitos devem ser apuradas imediatamente. 

2.1.4 MEDIDAS DE EFETIVIDADE DA PPA 

Além dos princípios gerais consoantes no item 5 acima descritos, os quais devem 
sempre ser integralmente respeitados, o BOMPAR, seus colaboradores, parceiros, prestadores 
de serviço e demais envolvidos devem cumprir com todos os requisitos e processos que 
garantam a Conscientização e Prevenção dos direitos de bebês, crianças, adolescentes e 
jovens, e a Notificação e Resposta sobre abusos ou desvios de conduta. Desta forma, 
elencam-se abaixo os procedimentos adotados pelo BOMPAR no que tange:  
●      Conscientização e Prevenção;  
●      Sistema e Procedimento de Gestão;  
●      Tecnologia da informação e comunicação; e  
●      Responsabilidades e notificações.  
 

2.1.5 - CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO  

Esta ação tem como propósito consolidar uma educabilidade que conscientize e 
previna eventos desfavoráveis, através da divulgação de informativos, código de ética e 
conduta e PPA disponibilizado a todos os colaboradores e a terceiros como parceiros, 
consultores, fornecedores de bens, prestadores de serviço, estagiários e voluntários.  

Os gestores do BOMPAR devem garantir que todos os colaboradores e terceiros 
envolvidos estejam cientes do PPA e o que representa a sua violação.  
O trabalho de conscientização das boas práticas perpassa o processo formativo contínuo e 
deve garantir que todo seu conteúdo seja assimilado gradativamente por instâncias 
(Diretoria e Conselhos; Sede Administrativa e Gestão das unidades; colaboradores e 
terceiros).  
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O BOMPAR orienta seus colaboradores quanto aos canais de denúncia de violações 
de direitos. É importante lembrar que a organização promove processos pedagógicos 
formativos com os atendidos e seus 
responsáveis sobre seus direitos, bem como o que eles devem fazer na ocorrência de algum 
problema. O BOMPAR também incentiva práticas participativas que desenvolvem sua 
própria capacidade de proteção e defesa. Sendo assim, os atendidos podem e devem 
comunicar quaisquer comportamentos que gerem desconfortos, ainda que exista uma 
dúvida se o comportamento do terceiro tenha sido abusivo.  

Na dúvida, os assistidos devem buscar ajuda de um colaborador do BOMPAR, que ao 
ser acionado, imediatamente deve atuar nas questões apresentadas, visando sempre 
resguardar os direitos dos bebês, das crianças, dos adolescentes e jovens.  

Cabe aos gestores do BOMPAR divulgar o PPA através da entrega de material 
impresso aos colaboradores e disponibilização do documento em seu site oficial, bem como 
incentivar os colaboradores a ler e disseminar as normas consignadas no presente PPA.  
Os colaboradores devem receber, por parte das gestões do BOMPAR, uma formação 
adequada sobre:  

a) como prevenir o abuso sexual de menores e adultos vulneráveis;  
b) como identificar possíveis casos e como agir de modo que esses casos sejam 
tratados pela autoridade competente;  
c) como promover um ambiente sadio nas atividades promovidas pelas unidades;  
d) como desenvolver estudo de caso e boas práticas recomendadas pelas 

autoridades no trato com atendidos e adultos vulneráveis.  
 

2.1.6 - SISTEMAS E PROCEDIMENTOS DE GESTÃO  

A PPA deve ser incorporada em todos os procedimentos e processos administrativos, 
pedagógicos e pastorais, de modo que seja estabelecido um ambiente no qual os direitos 
do atendido e seus familiares sejam respeitados e as violações à integridade não sejam 
admitidas.  

A gestão deve orientar, monitorar e avaliar o desenvolvimento das ações dos 
colaboradores. Serão incluídas as descrições de cargos, sistemas de avaliação, contratos de 
trabalho, o código de ética e conduta profissional e a PPA.  

Os gestores devem dispor e orientar os atendidos e seus responsáveis sobre os canais 
existentes para comunicar suspeitas e/ou queixas.  

Os gestores devem garantir um ambiente harmonioso e seguro aos atendidos e seus 
familiares; O atendimento individual à família e ao atendido deve ser sigiloso e em ambiente 
seguro, tendo seus dados protegidos conforme Lei Geral de Proteção de Dados.  

Cabe aos gestores do BOMPAR avaliar e garantir que quaisquer riscos à proteção dos 
atendidos sejam identificados e que os controles adequados sejam desenvolvidos.  

 

2.1.7 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

Todos os meios de comunicação do BOMPAR devem ser utilizados devidamente, de 
forma que os atendidos e seus familiares tenham sua dignidade e privacidade protegidas.  

O uso de imagens e vídeos envolvendo os atendidos e seus responsáveis, para efeitos 
de marketing, mídia/comunicações, consulta, participação e “advocacy” devem ser 
previamente autorizadas por escrito pelos responsáveis, não devendo explorar sua 
vulnerabilidade ou colocá-los em risco.  

O acesso à informação, documento, informação sigilosa, informação pessoal, bem 
como o tratamento da informação, disponibilidade, autenticidade, integridade e 
primariedade observarão os Direitos Fundamentais previstos da Constituição Federal e, no 
que couber, as disposições da lei n° 12.527 de 2011 (Lei de acesso à informação). 
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2.1.8 - RESPONSABILIDADE E NOTIFICAÇÕES 

Os colaboradores, prestadores de serviços e demais envolvidos serão informados 
quanto às medidas a serem tomadas quando surgir alguma suspeita em relação à 
segurança da criança, do adolescente e do jovem. O BOMPAR deve assegurar que sejam 
tomadas medidas para apoiar e proteger os atendidos, quando houver preocupação de 
possível violação dos direitos, orientando sobre os procedimentos locais. 

Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança, adolescente ou 
jovem devem ser obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva 
localidade, sem prejuízo a outras providências legais.  

Os colaboradores devem comunicar ao gestor imediato sobre os casos envolvendo 
qualquer violação dos direitos dos nossos atendidos.  

Os gestores devem receber material informativo descrevendo as etapas do 
procedimento administrativo interno, para apurar a denúncia e interagir com os Órgãos 
Públicos de forma efetiva. (Conselho Tutelar, Centro de Referência de Assistência Social, 
Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem, Disque 100, entre outros).  

No caso de qualquer suspeita fundada sobre violação às regras acima mencionadas, 
por parte de um funcionário, seja qual for o cargo, deve ser imediatamente aberto processo 
administrativo interno para apuração do fato.  

O BOMPAR é responsável por manter uma base de registro com eventuais casos de 
violação aos direitos de bebês, crianças, adolescentes e jovens. A base deve ser alimentada 
através de relatórios elaborados pelos gestores de cada Unidade. O relatório deve conter o 
registro do caso, com a descrição de todas as medidas adotadas para proteger e 
resguardar o direito da vítima, encaminhando-o para a Diretoria Executiva e a Assessoria 
Jurídica, que devem monitorar o andamento de cada ocorrência.  

Os relatórios devem ser armazenados em arquivos digitais e entregues para a 
Comissão de Avaliação de Riscos – CAR, que deve avaliar o caso, adotando medidas de 
orientação preventiva e recomendação.  
 

2.1.9 - SELEÇÃO 

O BOMPAR adota como procedimento de recrutamento e seleção de seus 
colaboradores as regras, que observam os protocolos dessa política e marcos normativos 
estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, o BOMPAR executa uma 
triagem criteriosa de todas as pessoas que pretendem fazer parte do quadro de 
colaboradores da Instituição, inclusive daqueles que desejam colaborar de forma voluntária.  
 

2.1.10 – PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO DOS COLABORADORES  

Desde a publicação da vaga, temos o cuidado de observar as exigências técnicas de 
competências mínimas para o trabalho com as crianças, adolescentes e jovens, observando, 
ainda, os seguintes procedimentos:  

Os funcionários que, devido às áreas em que trabalham, têm um contato mais intenso 
e próximo com crianças, adolescentes e jovens, devem apresentar um certificado ampliado 
e atualizado de boa conduta. Se o certificado tiver informações que afetem a relação de 
trabalho, ele deve ser examinado conforme os direitos do indivíduo e devem ser tomadas as 
medidas adequadas. O certificado de boa conduta deve ser apresentado a cada cinco 
anos. Os regulamentos que regem o certificado ampliado de boa conduta regulam os 
detalhes restantes.  

Cada novo funcionário deve receber um exemplar do PPA e do Código de Ética e 
Conduta no momento da assinatura do contrato de trabalho. Todos os novos funcionários 
devem assinar a declaração de compromisso.  
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Nas convocatórias para o preenchimento de vagas e nos novos contratos de 
prestação de serviços deve haver referência a este programa de proteção.  

Colaboradores comprometem-se, através da assinatura dos seus contratos (que 
contêm um parágrafo relativo à proteção de pessoas vulneráveis), a cumprir a declaração 
de compromisso. Quando em contato, direto ou indireto, com os atendidos, os responsáveis 
pelas unidades e projetos, devem respeitar todos os seus direitos e tratá-los de forma justa, 
honesta, respeitosa e com dignidade, ficando atentos às situações que possam vir a 
apresentar riscos de violação de direitos e cuidar para que sejam administradas 
adequadamente. 
 

2.1.11 – PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO DOS TERCEIROS  

Os prestadores, fornecedores e demais parceiros devem estar cientes da natureza 
vinculativa e fundamental desta política, procedimentos e códigos de ética e conduta e do 
fato de que estes se aplicam à vida pessoal e profissional.  

O colaborador terceirizado que pretenda prestar serviço ou fornecer material para o 
BOMPAR deve ser comunicado desde o processo de orçamento sobre a PPA ora existente 
no BOMPAR.  

A seleção de parceiros e de prestadores de serviços deve refletir o compromisso do 
BOMPAR de proteção aos bebês, crianças, adolescentes e jovens, assegurando que os 
procedimentos estejam estabelecidos para filtrar qualquer pessoa que não esteja apta a 
trabalhar com esse público.  

Qualquer prestador de serviços, parceiros e representantes do BOMPAR devem evitar 
ações ou condutas que constituam uma prática, ou um comportamento potencialmente 
abusivo, conforme descrito nesta política; O BOMPAR mantém cadastro com dados 
completos dos prestadores, parceiros e visitantes que estejam trabalhando nas suas 
dependências. Estes têm a responsabilidade de cumprir as normas do PPA e Código de Ética 
e Conduta.  
 

2.1.12 DIRETRIZES E CONDUTAS 

A Diretoria e as gerências do BOMPAR detêm a responsabilidade de criar um ambiente 
organizacional, que permita e facilite a implementação de todos os aspectos desta política, 
bem como apontar quais são as diretrizes, compromissos e condutas a serem assumidos por 
todos envolvidos diretamente e indiretamente com os atendidos. 

 

2.1.13 DIRETRIZES GERAIS 

Os colaboradores e terceiros do BOMPAR se comprometem a implementar e perpetuar o 
PPA visando mitigar danos, promovendo medidas de proteção necessárias para que o 
interesse de bebês, crianças, adolescentes e jovens atendidos em suas unidades sejam 
alcançados, através de: 

 canais de acesso a denúncias de casos ou suspeitas de violação desta política; 
 da garantia do sigilo do denunciante; 
 registro e arquivamento de informações e documentos de forma segura e profissional, 

protegendo-os e preservando o sigilo de dados pessoais, como preconiza a Lei Geral 
de Proteção de Dados; 

 implementação de técnicas de escuta assertiva da criança, do adolescente, do 
jovem e seus respectivos responsáveis, com ética, em um ambiente de segurança, 
assistidos por profissionais reconhecidos e capacitados; 
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 aplicação de critérios em processos de recrutamento e seleção de colaboradores, 
terceiros e voluntários, a fim de oferecer atendimento seguro e protetivo; 

 formação continuada sobre proteção Infanto-juvenil junto aos colaboradores, 
voluntários e prestadores de serviço que atuam diretamente com as crianças, os 
adolescentes e jovens; 

 campanhas informativas e comunicação para todos os colaboradores e terceiros, de 
modo que assegure a dignidade do público atendido; 

 informação aos colaboradores parceiros sobre medidas preventivas de cuidado e 
proteção às crianças, aos adolescentes e aos jovens em situação de vulnerabilidade; 

 participação segura de criança, do adolescente e do jovem, nos diversos contextos 
das atividades, atenuando os riscos através de avaliações prévias que visem não 
gerar danos aos públicos envolvidos; 

 promoção de um ambiente seguro e manutenção de um ambiente “antibullying”, 
antirracista e antissexista; 

 difusão e implementação ampla da PPA em todos os níveis da Instituição e em todos 
seus documentos; 

 desenvolvimento de iniciativas de autoproteção para bebês, crianças, adolescentes e 
jovens, de forma que consigam identificar riscos e pedir ajuda; 

 práticas educativas que valorizem a autoproteção, sendo capazes de identificar 
violações e saberem onde pedir ajuda diante de situação de risco; 

 articulação permanente com o Sistema de Garantia de Direitos no atendimento às 
crianças, aos adolescentes e aos jovens; 

 em todas as atividades, os públicos atendidos devem ser informados sobre a 
existência da PPA, bem como sobre os canais de informações e denúncias. 
 

2.1.14 DA CONDUTA 

As condutas retratadas nesta política são baseadas em interações locais e 
culturalmente apropriadas com bebês, crianças, adolescentes e jovens (especialmente as 
mais vulneráveis) podendo ser contextualizadas desde que atendam e não transgridam os 
protocolos mínimos descritos neste documento. Todos os colaboradores, prestadores de 
serviços, voluntários e demais parceiros cumprem esses protocolos em suas atividades junto a 
todos os atendidos em qualquer lugar ou circunstâncias no BOMPAR, sendo:  
 
a) Comportamentos aceitáveis pelos colaboradores, prestadores de serviço, agentes 
voluntários e demais parceiros da Instituição:  

✔ Devem ser cuidadosos em seu comportamento, atentar-se às boas práticas de 
vestimenta, oratória, ações e relacionamentos com bebês, crianças, adolescentes e 
jovens assistidos, tanto no trato pessoal e direto, como em plataformas digitais online;  
✔ Todos devem demonstrar respeito pelos atendidos assistidos e seus direitos;  
✔ Adotar métodos positivos e não violentos, durante o trato com bebês, crianças, 
adolescentes e jovens;  
✔ Nenhum colaborador, voluntário ou prestador de serviço pode valer-se do seu 
cargo ou dos benefícios proporcionados pelo BOMPAR para induzir pessoas em 
situação de vulnerabilidade a adotar comportamentos que lhes sejam 
potencialmente danosos;  
✔ Qualquer incidente suspeito, ou confirmado, de violação desta Política por um 
colaborador ou terceiro deve ser relatado imediatamente, através dos mecanismos e 
canais de denúncia estabelecidos (vide capítulo 10).  
✔ Buscar, junto a rede de proteção, mitigar qualquer forma de exploração, seja 
trabalho infantil, abuso ou exploração sexual, dentre outras formas que fere o ECA.  
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b) Comportamentos inaceitáveis pelos colaboradores, prestadores de serviços, voluntários e 
demais parceiros da Instituição:  

✔ Não se admite que qualquer pessoa seja submetida à situação constrangedora, 
vexatória ou que caracterize discriminação por raça, cor, nacionalidade, etnia, 
gênero, identidade de gênero, deficiência, religião, condição socioeconômica, 
situação judicial ou qualquer característica diferenciadora. Aplicar qualquer tipo de 
castigo corporal a menores e adultos vulneráveis;  
✔ Colocar um atendido numa situação potencialmente perigosa para a sua 
segurança física ou psíquica;  
✔ Não é permitido aos colaboradores, voluntários, prestadores de serviços e demais 
parceiros da Instituição gastar tempo excessivo ou desnecessário sozinho (a) com uma 
criança, adolescente ou jovem longe de outras pessoas ou a portas fechadas, ou 
ainda, em uma área isolada;  
✔ É vedado se comportar de maneira física inadequada e desenvolver um 
relacionamento sexual com os atendidos.  
✔ Não é tolerável atitudes e ou ser conivente com comportamentos ilegais, inseguros 
ou abusivos com bebês, crianças, adolescentes e jovens.  
✔ Não é permitido aos colaboradores, voluntários, prestadores de serviços e demais 
parceiros da Instituição trocar dinheiro, emprego, bens ou serviços por favores, 
benefícios e outras formas de comportamento humilhante, degradante ou explorador.  
✔ É proibido usar indevidamente ou descuidar dos dados pessoais de bebês, 
crianças, adolescentes e jovens.  
✔ Não é aceitável divulgar imagens de bebês, crianças, adolescentes e jovens para 
fins de exploração comercial ou atos ilícitos.  
✔ Desrespeitar o Código de Ética e Conduta do BOMPAR.  

 

2.1.15 SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO 

Com base na Resolução CONANDA nº 116/2006, o Sistema de Garantia de Direito está 
elencado em três eixos estratégicos, os quais estão descritos abaixo a saber:  

 
● Eixo de Promoção de Direitos: Dá-se por meio do desenvolvimento da política de 
atendimento dos direitos de bebês, crianças, adolescentes e jovens, integrante da política 
de promoção dos direitos humanos. Essa política deve ocorrer de modo transversal, 
articulando todas as outras políticas públicas. Neste eixo, estão os serviços e programas de 
atendimento dos direitos humanos de bebês, crianças, adolescentes e jovens, de execução 
de medidas de proteção de direitos e de execução de medidas socioeducativas. Os 
principais agentes responsáveis pela promoção desses direitos são as instâncias 
governamentais e da sociedade civil que se dedicam ao atendimento direto, prestando 
serviços públicos e/ou de relevância pública, como ministérios do governo federal, 
secretarias estaduais ou municipais, organizações sociais, entre outros, por exemplo, a rede 
de serviços socioassistencial, instituições de ensino e serviços de saúde.  
 
● Eixo de Defesa: tem a atribuição de fazer cessar as violações de direitos e responsabilizar o 
autor do abuso e discriminação.  
 
● Eixo de Controle Social: é responsável pelo acompanhamento, avaliação e 
monitoramento das ações de promoção e defesa dos direitos humanos de bebês, crianças, 
adolescentes e jovens, bem como dos demais eixos do sistema de garantia dos direitos. O 
controle se dá, primordialmente, pela sociedade civil organizada e por meio de instâncias 
públicas colegiadas, a exemplo dos conselhos.  
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Os principais agentes do Sistema de Garantia dos Direitos que trabalham para garantir e 
fazer cumprir os direitos são abaixo elencados a saber:  
 
● Conselhos de Direitos: O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece Conselhos de 
Direitos, configurados como instrumentos de discussão, formulação e deliberação da política 
social para criança e adolescente, numa corresponsabilidade dos poderes públicos e da 
sociedade civil para cumprir suas normativas.  Além de traçar as diretrizes das políticas 
voltadas aos bebês, crianças, adolescentes e jovens, cabe aos Conselheiros de Direito 
acompanhar e avaliar programas socioeducativos e de proteção de bebês, crianças, 
adolescentes e jovens. Possui ainda a função de promover ações articuladas com outros 
conselhos, como os de saúde, educação, assistência social, trabalho, cultura e habitação, 
de forma a elaborar planos integrados. Compete-lhes também articular os órgãos públicos e 
iniciativas particulares, criando canais permanentes de comunicação entre governo e 
sociedade para a concretização da política de proteção e desenvolvimento; deliberar para 
disciplinar e garantir a execução da política de atendimento aos bebês, crianças, 
adolescentes e jovens; o controle da execução das políticas de promoção e proteção da 
criança e do adolescente, bem como a administração dos Fundos de Direitos da Criança e 
do Adolescente, destinados a financiar a criação e manutenção do Sistema Municipal de 
Atendimento e as atividades e capacitação dos conselheiros tutelares.  
 
● Conselhos Tutelares: também previstos no ECA (Título V – artigo 131 a artigo 140), foram 
criados para zelar, nos municípios, pelo cumprimento dos direitos da criança e do 
adolescente. Estes órgãos devem ser procurados em caso de suspeita ou denúncia de 
violação de todo e qualquer direito das crianças e dos adolescentes, conforme artigo 13: “os 
casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra a criança ou adolescente serão 
obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo 
de outras providências legais”. São responsáveis por atender, de maneira ágil e efetiva, os 
casos de ameaças ou violações de direitos, encaminhando-os aos órgãos competentes, sem 
prejuízo de aplicação das medidas de proteção previstas em lei. São também responsáveis 
pela fiscalização, conforme o artigo 95 do ECA, das entidades de atendimento de medidas 
de proteção e socioeducativas, destinados a bebês, crianças, adolescentes e jovens.  
 
● Juizados da Infância e da Juventude: Representam o Poder Judiciário, em nome do Estado. 
Nas questões relativas à violação de direitos de bebês, crianças, adolescentes e jovens, é o 
Juiz da Infância 
quem julga os adolescentes infratores, aplicando-lhe as medidas legais cabíveis, de acordo 
com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Com relação à resolução das questões 
referentes aos bebês, crianças, adolescentes e jovens, com o surgimento do ECA, o Juizado 
da Infância e Juventude é responsável apenas pelos aspectos jurisdicionais, o que é próprio 
de sua natureza jurídica. Os aspectos administrativos ficam a cargo do Conselho Tutelar da 
Criança e do Adolescente, que tem natureza administrativo-contenciosa. Antes do Estatuto, 
os Juizados da Infância e Juventude acumulavam as duas funções. (ECA, 1990).  
 
● Ministério Público: O Estatuto da Criança e do Adolescente atribuiu ao Ministério Público um 
relevante papel de fiscal da lei, entre suas funções estão Audiências Públicas, Reuniões, 
Procedimento Administrativo Preliminar, Inquérito Civil, Procedimento Investigatório Criminal, 
Recomendações e o Termo de Ajustamento de Conduta. Ações que tratam da prevalência 
do interesse da sociedade sobre o individual. Desta forma, com relação às questões que 
envolvem bebês, crianças, adolescentes e jovens, é o Ministério Público que dá início ao 
procedimento de apuração de ato infracional praticado por adolescente; e fiscal da Lei, 
competindo-lhe acionar a Justiça sempre que algum direito fundamental da criança ou do 
adolescente for violado.  
 
● Defensoria Pública: é o órgão público que garante às pessoas carentes o acesso à Justiça, 
de forma que aqueles que não podem arcar com as despesas com advogado 
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especializado, possam orientá-los e defender seus direitos, sem comprometer a sua 
subsistência, e assegurem o direito à ampla defesa e ao contraditório, entre outros princípios 
constitucionais. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê nos artigos 206 e 207 que 
toda criança e adolescente terão que ser acompanhados por advogado de sua escolha na 
solução da lide, e na falta deste por Defensor Público, respeitado o segredo de justiça.  
 

2.1.16 CONSIDERAÇÕES SOBRE ABUSOS 

Entende-se por abuso qualquer forma de agressão ou violência que pode ser de 
caráter físico, psicológico e/ou sexual.  

O abuso físico engloba situações que as pessoas mais facilmente associam a maus-
tratos. São agressões físicas: bater, queimar, sacudir, empurrar, dar pontapés e outros;  

Já o abuso psicológico/emocional é uma das formas mais difíceis de se identificar, 
porém, pode causar sérios danos no desenvolvimento da criança. Incluem ataques verbais, 
insultos, exposição ao ridículo e constrangimento, inferiorizar, ou castigar com ações 
aterrorizantes e ameaçadoras à integridade psíquica, como por exemplo, deixar a criança 
sozinha, trancada em quarto escuro, repetição de frases depreciativas etc.;  

O abuso sexual refere-se a todo o envolvimento de uma criança, adolescente e jovem 
numa atividade sexual, desde exibição ou manipulação de genitais, conversas obscenas, 
mostrar revistas ou filmes pornográficos, sexo oral ou relações sexuais.  

E ainda sobre a discriminação, distinção, segregação, prejuízo ou tratamento 
diferenciado de alguém por causa de características pessoais, raça/ etnia, gênero, crença, 
idade, origem social, entre outras. Em cada caso de abuso ou discriminação dever haver um 
Órgão Público responsável para apurar o fato e tomar as medidas administrativas e judiciais 
cabíveis, tais como: Conselhos Tutelares, Ministério Público Estadual e Federal, o Poder 
Judiciário (Juizado da Infância e Juventude, Varas criminais especializadas, comissões 
judiciais de adoções), Defensoria Pública do Estado e da União, Órgãos da Segurança 
Pública, como Polícia Civil, Militar, Federal e Rodoviária, Guarda Municipal, Ouvidorias, 
Corregedorias e Centros de Defesa de Direitos etc.  
 

2.1.17 PROCEDIMENTOS DE NOTIFICAÇÃO E DENÚNCIA 

É dever de todos os colaboradores do BOMPAR zelar pela dignidade dos assistidos, 
mantendo-os protegidos de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 
vexatório ou constrangedor. A intervenção dos colaboradores do BOMPAR deve ser 
efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida, de modo que qualquer ameaça 
ou violação de direitos devem ser apuradas imediatamente, nesse sentido o colaborador 
deve procurar os gestores das unidades e/ou da sede administrativa, ou ainda, através do 
canal de denúncias interno.  

Para registrar uma ocorrência o denunciante deve preencher o formulário de 
denúncia disponível no canal: bompar.org.br/canal-de-denuncia/; ou telefone: 2696-3200; 
ou denúncia através do e-mail: canalconduta@bompar.org.br à Comissão de Avaliação de 
Riscos (CAR). Esse canal de comunicação permite que os relatos enviados a qualquer tempo 
por funcionários, terceiros, atendidos, familiares e comunidade, possam ser analisados, 
averiguados e propostas melhores condutas a serem adotadas, assegurando o anonimato 
ao denunciante sempre que este desejar não se identificar.  

O CAR é composto por uma equipe interdisciplinar e seus membros são compostos por 
profissionais do BOMPAR e membros externos indicados pela Diretoria. Entre os membros são 
indicadas pessoas de boa índole, de ficha limpa, com experiência na área infanto-juvenil, de 
direitos humanos, educação e/ou serviço social, ser das comunidades da Região Episcopal 
Belém, bem como ter ensino superior nas áreas de Direito, Pedagogia, Psicologia e Serviço 
Social.  



 

 
Página | 25 

O CAR desenvolve um plano e metodologia de trabalho, se reúne a cada 03 (três) 
meses, ou quando convocado, para:  
     ● Analisar denúncias e estabelecer conduta;  
     ● Discutir casos ocorridos na sociedade a fim de aprimorar este PPA;  
     ● Compartilhar informações, planejar eventos e formações aos colaboradores(as);  
     ● Verificar a aplicabilidade do PPA nas unidades do BOMPAR;  
     ● Zelar pelo armazenamento de relatórios; e  
     ● Desenvolver relatório anual à Diretoria Executiva.  
 

Nos casos de denúncia anônima, o relato deve estar acompanhado de todas as 
informações necessárias para apuração do caso, incluindo a indicação de possíveis 
testemunhas e evidências, sob pena de ser arquivada, ante a impossibilidade de apuração.  

É garantido o sigilo das denúncias recebidas sem represália ou qualquer tipo de 
consequência negativa por formular uma denúncia. Este disposto não impede a adoção das 
medidas disciplinares cabíveis quando a investigação interna concluir que a denúncia é 
falsa ou feita de má-fé.  
Cabe à Assessoria Jurídica gerenciar as manifestações e denúncias de violação dos direitos 
aos atendidos e comunicar os casos de descumprimento da PPA ou demais políticas internas 
ao corpo Diretivo do BOMPAR. Existindo a convocação, cabe ao CAR analisar as 
informações e elaborar um relatório com parecer conclusivo e recomendações, que devem 
ser encaminhadas à Diretoria, para aprovação ou rejeição.  

Tal parecer conclusivo deve conter, no mínimo, síntese do caso, opinativo sobre 
ocorrência ou não de violação dos dispositivos do presente código e, quando for o caso, 
sinalização de sanções cabíveis em cada hipótese. Por fim, cabe à Diretoria aprovar o teor 
do parecer e as respectivas sanções.  

Quando a Diretoria decidir pelo arquivamento do caso, tanto aquele que originou a 
comunicação ou queixa, deve informar ao CAR e a todos os envolvidos acerca do 
arquivamento, sendo mantido o sigilo dos envolvidos. Tais documentos podem ser 
novamente solicitados em caso de reincidência de comunicação ou queixa.  

Os processos decisórios que tratam de uma denúncia ou queixa devem seguir o fluxo 
conforme demonstrado no item “11. Fluxo de Notificação e Denúncia - I”, que divulga os 
canais internos da Instituição e os canais externos de denúncia.  

Os indivíduos que vierem a violar a Política de Proteção a Bebês, crianças, 
adolescentes e jovens, ou outras normas, ou políticas aplicáveis, estão sujeitos a 
consequências que podem incluir potencial rescisão de contrato ou demissão, bem como 
responder por processos judiciais.  

A todos aqueles a quem se aplica essa política, devem prevenir a ocorrência de 
ameaça ou violação dos direitos dos atendidos e notificar qualquer caso de violação dos 
direitos de bebês, crianças, adolescentes e jovens que for presenciado. Imediatamente, 
neste sentido, encaixam-se as situações de ocorrência de notificação e denúncia, que 
podem ser reportadas através de canais externos, os quais estão esquematizados abaixo no 
item “11. Fluxo de Notificação e Denúncia- II”.  

Cabe destacar que, segundo artigo 245 do ECA, os profissionais que deixarem de 
comunicar à autoridade competente os casos que tenham conhecimento, envolvendo 
suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente estão suscetíveis à 
penalidade: “multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de 
reincidência.”  

As notificações e denúncias internas e externas são analisadas e as medidas cabíveis 
são adotadas tempestivamente.  
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2.1.18 FLUXO DE NOTIFICAÇÃO E DENÚNCIA – PÚBLICO DE ATENDIDO: BEBÊ, CRIANÇA, 
ADOLESCENTE E JOVEM 

ANEXO I CANAL DE NOTIFICAÇÃO E DENÚNCIA – INTERNO 
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2.1.19 FLUXO DE NOTIFICAÇÃO E DENÚNCIA – PÚBLICO DE ATENDIDO: BEBÊ, CRIANÇA, 
ADOLESCENTE E JOVEM 

ANEXO II CANAL DE NOTIFICAÇÃO E DENÚNCIA – EXTERNO 

 

 

 

  

 

  



 

 
Página | 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA - Pessoa em Situação de Rua 
 

 

 

2.2 PPA – POLÍTICA DE PROTEÇÃO AOS ATENDIDOS – PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA 

“(…) pode-se dizer que o fenômeno população em 
situação de rua vincula-se à estrutura da sociedade 
capitalista e possui uma multiplicidade de fatores, de 
natureza imediata, que o determinam. Na 
contemporaneidade, constitui uma expressão radical 
da questão social a qual se localiza nos grandes 
centros urbanos, sendo que as pessoas por ele 
atingidas são 4 estigmatizadas e enfrentam o 
preconceito como marca do grau de dignidade e 
valor moral atribuído pela sociedade. É um fenômeno 
que tem características gerais, porém possui 
particularidades vinculadas ao território em que se 
manifesta. No Brasil, essas particularidades são bem 
definidas. Há uma tendência à naturalização do 
fenômeno, que no país se faz acompanhada da 
quase inexistência de dados e informações científicas 
sobre o mesmo e da inexistência de políticas públicas 
para enfrentá-lo”. (Silva, 2006, p.95) 

A presente política faz parte do esforço de estabelecer diretrizes e rumos que possibilitem a 
(re)integração de pessoas em situação de rua às suas redes familiares e comunitárias, o 
acesso pleno aos direitos garantidos aos cidadãos brasileiros, o acesso a oportunidades de 
desenvolvimento social pleno, considerando as relações e significados próprios produzidos 
pela vivência do espaço público da rua. Para tanto, vale-se do protagonismo de 
movimentos sociais formados por pessoas em situação de rua, entre outras ações que 
contribuam para a efetivação desta política. 
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2.2.1 ABRANGÊNCIA 

A Política de Proteção aos Atendidos voltada a pessoa em situação de rua abrange toda 
pessoa em situação de rua ou em vulnerabilidade, sem restrição de idade, sexo, gênero, cor 
ou etnia. 

2.2.2 DA LEGISLAÇÃO 

O Ministério da Mulher, da Família, e dos Direitos Humanos (MMFDH),  é o órgão responsável, 
segundo o Decreto nº 10.174/2019, no seu Art. 26, por coordenar as ações referentes às 
políticas públicas voltadas aos públicos vulneráveis, como lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 
transexuais e população em situação de rua, e no seu Art. 28, coordenar o Comitê 
Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População 
em Situação de Rua (CIAMP-Rua), e, igualmente responsável pelas ações de 
implementação, acompanhamento e monitoramento da Política Nacional para a 
População em Situação de Rua conforme Decreto Nº 7.053/2009. 

O Governo Federal publicou o Decreto 9.489/2019 que reestruturou o CIAMP-Rua e criou na 
estrutura da Secretaria Nacional de Proteção Global (SNPG) do MMFDH, a Coordenação 
Geral dos Direitos das Populações em Situação de Risco (CGRIS). A CGRIS atua de forma a 
acompanhar e articular junto a outros órgãos do Governo Federal e com representantes da 
sociedade civil ações que garantam o acesso aos direitos das populações vulneráveis. 

Importante observar que, dentre os grupos vulneráveis, a população em situação de rua 
apresenta características de vulnerabilidade social e econômica extrema, levando as 
pessoas a vivenciarem, não só a pobreza social, mas também a pobreza biológica, ou seja, 
aquela onde o indivíduo luta por proteínas diárias para a sua sobrevivência.  

Além disso, podemos observar, nesse grupo social, a representação de vários públicos que 
tradicionalmente sofrem discriminação e lutam por direitos, tais como, a população negra, 
LGBTs, idosos, mulheres, crianças e adolescentes que num dado ciclo da sua vida, em 
contextos sociais e pessoais extremos, foram levados a viver a experiência de ter a rua como 
espaço de moradia e sobrevivência. 

Em função da vulnerabilidade extrema da população em situação de rua, da 
transversalidade e abrangência de diversos públicos historicamente excluídos socialmente 
neste grupo populacional, é que as ações da Coordenação-Geral dos Direitos das 
Populações em Situação de Risco (CGRIS) atuam com maior ênfase nas políticas públicas 
voltadas à essas pessoas. 

Segundo o relatório do Conselho dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas – 
ONU, “a situação de rua é uma crise global de direitos humanos que requer uma resposta 
global e urgente”, e continua“. Ao mesmo tempo, a situação de rua é uma experiência 
individual de alguns membros mais vulneráveis da sociedade, caracterizada pelo abandono, 
desespero, baixa autoestima e negação da dignidade, com consequências graves para a 
saúde e para a vida. O termo, ‘situação de rua’, não só descreve a carência de moradia, 
como também identifica um grupo social. O estreito vínculo entre a negação de direitos e 
uma identidade social distingue a falta de moradia da privação de outros direitos 
socioeconômicos.” 

Para essas pessoas, viver nas ruas têm sido sinônimo de conviver com a violência diária que 
se dá de variadas formas: violência física e psicológica impostas pela exclusão social, 
intervenções violentas, remoções arbitrárias ou recolhimento de pertences, negligência no 
atendimento e ausência de políticas públicas. São vítimas de descaso, da discriminação, do 
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preconceito e do desprezo que resultam, em muitos casos, em agressões, tentativas de 
homicídio, homicídios e chacinas, e ainda nas violações realizadas por agentes públicos no 
exercício de suas funções. 

O Decreto nº 7.053, de 23 dezembro de 2009, que institui a Política Nacional para a 
População em Situação de Rua (PNPSR) é resultado do diálogo do Governo Federal com 
representantes da sociedade civil. Nele encontramos a seguinte definição de população em 
situação de rua: 

“Grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos 
familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e 
que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de 
sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para 
pernoite temporário ou como moradia provisória.” 

Diante da situação de extrema vulnerabilidade na qual as pessoas em situação de rua se 
encontram, decorrente das diversas espécies de atos discriminatórios e do não acesso à 
fruição de direitos fundamentais, faz-se necessário que o trabalho de fiscalização do 
Ministério Público atente, sobretudo para o Decreto Federal nº 7.053 de 2009, o qual institui a 
Política Nacional para as Pessoas em Situação de Rua.  Ademais, no que tange ao âmbito 
Municipal à LEI Nº 17.252, DE 26/12/2019, consolida a Política Municipal para a população em 
situação de rua e institui o Comitê Intersetorial da Política Municipal para a população em 
situação de rua, onde dispõe:                                                                  

 Art. 1º Fica consolidada a Política Municipal para a 
População em Situação de Rua, em acordo com os 
princípios, diretrizes e objetivos previstos nesta Lei, em 
respeito à Constituição Federal, às normativas 
nacionais sobre o tema e à Lei nº 12.316, de 16 de 
abril de 1997. 

Parágrafo único. Para fins desta Lei, considera-se 
população em situação de rua o grupo populacional 
heterogêneo que possui em comum a pobreza 
extrema, os vínculos familiares interrompidos ou 
fragilizados e a inexistência de moradia convencional 
regular, e que utiliza os logradouros públicos e as 
áreas degradadas como espaço de moradia e de 
sustento, de forma temporária ou permanente, bem 
como as unidades de acolhimento para pernoite 
temporário ou como moradia provisória. 

 

 

2.2.3 DOS SERVIÇOS BOMPAR DEDICADO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA 

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, conta com três unidades dedicadas 
exclusivamente a atender a pessoa em situação de Rua, que são: 

 um Centro de Acolhida, o qual presta serviços de acolhimento temporário para 
pessoas em situação de rua e possui camas, travesseiros, cobertores, bagageiro, 
banheiros com chuveiros, lavanderias e oferece alimentação completa (café da 
manhã, almoço e jantar). Esse local conta com equipes que orientam as pessoas a 
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construir o processo de saída das ruas, respeitando-se as modalidades de 
atendimento ou da situação da população atendida.  

 um Núcleo de convivência, que conta com oficinas e atividades sócio educativas, 
além de fornecer roupas, cobertores, café da manhã, almoço, lanche da tarde e 
conta ainda com o serviço de lavanderia disponibilizado para a pessoa em situação 
de rua. 

 um serviço de Saúde denominado Consultório na Rua (CNR) composto por equipes 
formadas para ampliar o acesso das pessoas em situação de rua à assistência em 
saúde e vincular essas pessoas à UBS, de acordo com suas necessidades de saúde. 
Essas equipes possuem diferentes categorias (médico, enfermeiro, auxiliar/técnico de 
enfermagem, assistente social, psicólogo, agente de ação social e agente de saúde) 
que saem às ruas da cidade, todos os dias, para realizar abordagem, cadastro e 
atendimento de saúde no local em que a pessoa está. O Centro Social Nossa Senhora 
do Bom Parto, conta ainda com duas unidades móveis odontológicas.  A unidade 
odontológica móvel – UOM, assim como no Consultório na Rua, possuem equipes 
formadas por profissionais de saúde bucal que também circulam pela cidade nas 
UOM para realizar cadastramento, vínculo e triagem odontológica. O tratamento 
odontológico contempla procedimentos de limpeza, extrações dentárias, 
restaurações e até mesmo confecção de prótese dentária, quando necessária, além 
dos atendimentos de urgências. O atendimento é realizado diariamente. Havendo a 
necessidade de alguma especialidade odontológica, a equipe de Saúde Bucal 
encaminha o paciente para o Centro de Especialidades Odontológicas do território 
(CEO). Este serviço abrange todas as pessoas em situação de rua ou em 
vulnerabilidade, sem restrição de idade. 

 

2.2.4 CANAIS DE DENÚNCIA 

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto incentiva seus colaboradores, prestadores de 
serviço em geral e atendidos a denunciarem qualquer dimensão de violência contra os 
direitos humanos, visando a proteção de toda pessoa humana. Nas situações em que a 
pessoa em condição de rua tenha cerceado seu direito, a Instituição apresenta os canais 
internos e externos para que as denúncias sejam efetuadas, sendo os canais: 

 

2.2.4.1 CANAL INTERNO 

O colaborador, prestador de serviços e todo aquele que estiver, direta ou indiretamente, 
prestando serviço para uma pessoa em situação de rua, inclusive, o próprio atendido que 
presenciar uma situação de violência, desrespeito e/ou quaisquer outros sinais que 
demonstrem que o direito da pessoa está sendo cerceado deve registrar uma ocorrência. 
Para registrar uma ocorrência o denunciante deve preencher o formulário de denúncia 
disponível no canal: bompar.org.br/canal-de-denuncia/; ou telefone: 2696-3200; ou 
denúncia através do e-mail: canalconduta@bompar.org.br à Comissão de Avaliação de 
Riscos (CAR). 

O CAR é composto por uma equipe interdisciplinar e seus membros são compostos por 
profissionais do BOMPAR e membros externos indicados pela Diretoria. Entre os membros são 
indicados profissionais técnicos de conduta ilibada, com ficha limpa e com amplo 
conhecimento sobre cada tema de denúncia. 
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O Canal de Denúncias é o principal meio de comunicação a ser utilizado por todos que se 
relacionam com o Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, para relatos sobre eventuais 
irregularidades cometidas por colaboradores ou terceiros, bem como para relatar sobre o 
descumprimento de normas da instituição e das leis brasileiras. Visando proporcionar 
segurança e confidencialidade, o nosso canal de denúncias é administrado por área 
técnica independente que recebe os relatos, dando abertura para o denunciante não se 
identificar.   

As denúncias são tratadas com base em análises técnicas e metodologias de 
gerenciamento de riscos, além das condutas estabelecidas pelo Código de Ética e Conduta 
e da legislação aplicável.  

São exemplos de condutas indevidas que devem ser denunciadas:  

 Atos de corrupção como fraude, propina, suborno, recebimento de brindes, 
prevaricação e lavagem de dinheiro por parte de qualquer colaborador, 
independentemente do nível hierárquico;  

 Conflito de interesse entre terceiros e gestores de contrato do Centro Social Nossa 
Senhora do Bom Parto;  

 Falhas no cumprimento de obrigações legais de qualquer natureza, por qualquer 
colaborador, independentemente do nível hierárquico, ou terceiro que atue em nome 
da instituição;  

 Uso indevido de ativos da instituição;  
 Assédio Moral;  
 Assédio Sexual;  
 Retaliação contra o denunciante de boa-fé por parte de qualquer colaborador.  

Todos os relatos de violação  devem ser apurados pela Comissão de Avaliação de 
Riscos/Ética, que emitirá, sempre que for identificada uma transgressão, parecer contendo a 
descrição dos fatos, as análises realizadas com respectivas evidências, as conclusões, as 
recomendações e os planos de ação. Tais recomendações ou planos de ação podem 
determinar a revisão e eventual alteração de processos, bem como, impor medidas 
educativas ou disciplinares, ou quando necessário envio para esferas de âmbito jurídico. 

Para registrar uma ocorrência o denunciante deve denunciar através do site: 
www.bompar.org.br e clicar no formulário de denúncia disponível no canal de: OUVIDORIA 
ou telefone: 2696-3200 direcionando-se à Comissão de Avaliação de Riscos (CAR). 

 

2.2.4.2 CANAL EXTERNO 

A Instituição Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto também incentiva o uso do Canal 
Externo como segue: 

O Disque Direitos Humanos, ou  Disque 100 , trata-se de um canal de comunicação da 
sociedade civil com o poder público, que possibilita conhecer e avaliar a dimensão da 
violência contra os direitos humanos e o sistema de proteção, bem como orientar a 
elaboração de políticas públicas. 

A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República (SDH/PR) fez mudanças no Disque 100 que 
atendia exclusivamente denúncias de abuso e 
exploração sexual contra crianças e adolescentes. O 
serviço foi ampliado, passou a acolher denúncias que 
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envolvam violações de direitos de toda a população, 
especialmente os Grupos Sociais Vulneráveis, como 
crianças e adolescentes, pessoas em situação de 
rua, idosos, pessoas com deficiência e população 
LGBTT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 
transexuais). 

 

Como é a atuação do Disque 100 para as pessoas em situação de rua ou em situação de 
vulnerabilidade? 

Com o objetivo de receber/acolher denúncias, procurando interromper a situação de 
violação de direitos humanos, o serviço atua em três níveis: 

 ouve, orienta e registra a denúncia; 
 encaminha a denúncia para a rede de proteção e responsabilização; 
 monitora as providências adotadas para informar a pessoa denunciante sobre o que 

ocorreu com a denúncia. 

Como denunciar? 

O Disque 100 funciona diariamente das 8h às 22h, inclusive nos fins de semana e feriados. As 
denúncias recebidas são analisadas e encaminhadas aos órgãos de proteção, defesa e 
responsabilização, de acordo com a competência e as atribuições específicas, mantendo 
em sigilo a identidade da pessoa denunciante. Pode ser acessado por meio dos seguintes 
canais: 

 discagem direta e gratuita do número 100 - Disque 100 
 envio de mensagem para o e-mail disquedireitoshumanos@sdh.gov.br 
 crimes na internet através do portal www.disque100.gov.br 
 Ouvidoria Online Clique 100: http://www.humanizaredes.gov.br/ouvidoria-online/ 
 ligação internacional. Fora do Brasil através do número +55 61 3212.8400 

O Disque 100 conta uma ferramenta de busca ativa para os casos mais graves. Para que seja 
acionada, o caso deve atender alguns requisitos: 

 denúncia da própria vítima, 
 risco de morte, 
 marca de violência que possa gerar flagrante, 
 cárcere privado, 
 tráfico de pessoas, 
 rede de exploração sexual ou denúncias que são demandantes, ou seja, em que a 

pessoa que denuncia procura insistentemente a ajuda do órgão. 

Na busca ativa, o acionamento dos órgãos de proteção e do sistema de garantia de direitos 
é feito em caráter emergencial para a remoção urgente da vítima. 

Denúncia por telefone 

Se preferir, pode fazer a sua denúncia por telefone, ao Disque-Denúncia. Este serviço 
centralizado permite que qualquer pessoa forneça à polícia informações sobre delitos e 
formas de violência, com absoluta garantia de anonimato, através do fone: 
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Outros Canais: 

VIOLÊNCIA Todas as unidades básicas de saúde também possuem o Núcleo de Prevenção à 
Violência (NPV), que é formado por uma equipe de referência que faz acolhimento 
qualificado às pessoas vítimas de violência, realiza atividades de sensibilização e prevenção 
para novas ocorrências, ajuda a vítima a superar a situação vivenciada e busca o bem-estar 
psicossocial a partir de uma rede de apoio e da troca de experiências.  

Para quem?  

Para todas as pessoas em situação de rua ou em vulnerabilidade, sem restrição de idade. 
Confira o endereço da UBS mais próxima da sua localização. Para consultar, ligue na Central 
156. 

ENDEREÇOS : Confira alguns dos endereços das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Para 
consultar outras unidades, ligue na Central 156. 

REGIÃO CENTRO — UBS Dr. Humberto Pascale Santa Cecília R. Vitorino Carmilo, 599 - Barra 
Funda — UBS República Praça do Patriarca, 100 Centro Histórico de São Paulo  

REGIÃO LESTE — AMA/UBS Jardim Santo André Rua Miguel Ferreira de Melo, 497 - Jd. Santo 
André — Casa Ser – Cidade Tiradentes Avenida Dr. Guilherme de Abreu Sodré, 485 Conj. Res. 
Prestes Maia 

REGIÃO SUDESTE — UBS Jardim Elba - Humberto Gastão Bodra Rua Batista Fergusio, 1016 - Vila 
Cardoso Franco 

REGIÃO NORTE — Ambulatório de Especialidades Freguesia do Ó Rua Bonifácio Cubas, 304 - 
Freguesia do Ó  

 REGIÃO SUL — Ambulatório de Especialidades Alto da Boa Vista Rua Min. Roberto Cardoso 
Alves, 386 - Santo Amaro  

REGIÃO OESTE — UBS Jardim São Jorge Rua Ângelo Aparecido dos Santos Dias, 331 - Jd. São 
Jorge 
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PPA – Pessoa Idosa 
 

 

2.3 PPA – POLÍTICA DE PROTEÇÃO AOS ATENDIDOS – PESSOA IDOSA 

A pessoa idosa, sendo reconhecida como sujeito de direitos, possui a cobertura e a proteção 
das suas necessidades, da sua dignidade e do seu protagonismo enquanto cidadão. Assim, 
esses direitos favorecem a inclusão social dessas pessoas e possibilitam que usufruam da vida 
em sociedade. 

Isso porque, os idosos podem ser considerados como um grupo etário, mas também 
precisam ser considerados como indivíduos em condições especiais de vida. 

As experiências sociais vividas por essas pessoas e o contexto no qual estão inseridas formam 
uma pluralidade de vivências que não pode ser generalizada e deve ser respeitada 
protegida pela sociedade. 

Além disso, essas vivências também não podem ser discriminadas, de maneira que as 
pessoas idosas sejam vistas como um “problema social”, transformando o envelhecimento 
em um processo negativo.  Aliás, esse estigma em relação à senioridade não é algo novo e 
serviu como um dos fatores para a construção dos direitos dos idosos. 

A Política de Proteção ao Atendido Idoso no Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, visa 
ações para erradicar o enfrentamento da violência contra a pessoa idosa, sendo um esforço 
alicerçado às normas já estabelecidas pelo governo federal, Conselho Nacional dos Direitos 
dos Idosos (CNDI) e dos movimentos sociais. A PPA, para os atendidos idosos, estabelece 
estratégias sistêmicas de ação, revelando, assim, sua importância, tendo em vista o resultado 
do planejamento, organização, coordenação, controle, acompanhamento e avaliação de 
todas as etapas da execução das ações de prevenção e enfrentamento da violência 
contra a pessoa idosa. Constitui-se em um instrumento que reforça os objetivos de 
implementar a Política de Promoção e Defesa dos Direitos aos segmentos da população 
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idosa do Brasil, dentro de um enfoque do respeito, de tolerância e da convivência 
intergeracional. Seu intuito é  de instituir e efetivar, em todos os níveis, mecanismos e 
instrumentos institucionais que viabilizem o entendimento, o conhecimento e o cumprimento 
de política de garantia dos direitos da pessoa idosa. 

 

2.3.1 ABRANGÊNCIA 

A Política de Proteção aos Atendidos voltada à pessoa idosa abrange toda pessoa com 
idade de 60 anos ou mais, conforme preconiza no Estatuto do Idoso - Art. 1.º É instituído o 
Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou 
superior a 60 (sessenta) anos.  

Lembrando ainda que, o mesmo dispositivo legal dispõe no Art. 2.º: “O idoso goza de todos 
os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de 
que trata esta Lei, assegurando-lhe, por lei ou por outros 7 meios, todas as oportunidades e 
facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, 
intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade”. 

 

2.3.2 DA LEGISLAÇÃO 

O aumento acelerado da população idosa tem chamado a atenção para a área da proteção 
social. A garantia de direitos dos idosos brasileiros é recente e coincide com a promulgação da 
Constituição Federal de 1988. 

O art. 230 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) inovou ao exigir a efetiva proteção à 
pessoa idosa por parte do Estado, da sociedade e da família. A velhice digna é um direito 
humano fundamental, porque expressão do direito à vida com dignidade. Em termos 
infraconstitucionais, a Política Nacional do Idoso (PNI) e o Estatuto do Idoso representam as 
principais leis ordinárias de proteção da pessoa idosa. 

A lei 10.741 de 1º de Outubro de 2003, dispõe sobre o Estatuto do Idoso e representa um 
grande avanço da legislação brasileira iniciado com a promulgação da Constituição de 
1988. Elaborado com intensa participação das entidades de defesa dos interesses das 
pessoas idosas, ampliou em muito a resposta do Estado e da sociedade às suas 
necessidades. Trata dos mais variados aspectos, abrangendo, desde direitos fundamentais, 
até o estabelecimento de penas para os crimes mais comuns cometidos contra essas 
pessoas. A ação de disseminar as informações sobre os direitos constitucionais é parte 
integrante da Agenda de Compromisso dos gestores federais, estaduais e municipais do 
Sistema Único de Saúde (SUS), a qual engloba esforços para mobilização de todos na 
estratégia de efetivar no País um “Pacto pela Vida”. 

Lei 10.741 de 1º de Outubro de 2003 - DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS CAPÍTULO I - DO DIREITO À VIDA  

Art. 8.º O envelhecimento é um direito personalíssimo 
e a sua proteção um direito social, nos termos desta 
Lei e da legislação vigente. Art. 9.º É obrigação do 
Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à 
saúde, mediante efetivação de políticas sociais 
públicas que permitam um envelhecimento saudável 
e em condições de dignidade. 
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A LEI N. 8.842, DE 4 DE JANEIRO DE 1994, dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o 
Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências. 

Artigo 1º - A política nacional do idoso tem por 
objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando 
condições para promover sua autonomia, integração 
e participação efetiva na sociedade. 

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto possui a visão de ressignificar a cultura 
privacionista no enfrentamento da “problemática social” do envelhecimento e as “novas” 
simbioses entre proteção social “pública” e “privada”, e reconhece sua responsabilização 
como instituição que prima pela proteção social da pessoa idosa, reforçando o modelo 
histórico de proteção social, principalmente, na assistência social, de parceria com a 
Prefeitura Municipal de São Paulo, tendo em comum a difusão de valores de solidariedade 
interclasse, trabalho voluntário, autoajuda e ajuda mútua comunitária e familiar, gerando 
desse modo, os preceitos constitucionais de universalização, de definição dos deveres do 
Estado com a proteção social.  

 

2.3.2 CANAL DE DENÚNCIA 

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto estimula a todos que utilizem os canais de denúncia 
quando o direito de uma pessoa idosa for cerceado. Silenciar diante de uma situação de 
violência contra a pessoa idosa é violar o dever de ampará-las, de defender sua dignidade e 
bem-estar e de lhes garantir o direito à vida. 

Se houver suspeita ou confirmação de violência contra a pessoa com 60 anos ou mais de idade, 
não deixe de denunciar, pois a família e a sociedade devem colaborar para o bem-estar da 
pessoa idosa e devem assegurar a sua dignidade, liberdade, inclusão e participação. 

A violência pode ocorrer nas formas de discriminação, abandono, negligência, abuso 
psicológico e moral, abuso financeiro, abuso físico e abuso sexual. 

Se houver suspeita ou confirmação de violência contra pessoa idosa por serviço de saúde ou de 
caráter sócio sanitário, os profissionais que trabalham nesse serviço devem comunicar através dos 
Canais: 

 

2.3.2.1 CANAL DE DENÚNCIA - INTERNO 

O colaborador, prestador de serviços e todo aquele que estiver, direta ou indiretamente, 
prestando serviço para uma pessoa idosa, inclusive o próprio atendido, que estiver presente 
em situação de violência, desrespeito e/ou quaisquer outros sinais que demonstrem que o 
direito da pessoa está sendo cerceado deve: 

Para registrar uma ocorrência o denunciante deve preencher o formulário de denúncia 
disponível no canal: bompar.org.br/canal-de-denuncia/; ou telefone: 2696-3200; ou 
denúncia através do e-mail: canalconduta@bompar.org.br à Comissão de Avaliação de 
Riscos (CAR). 

O CAR é composto por uma equipe interdisciplinar e seus membros são compostos por 
profissionais do BOMPAR e membros externos indicados pela Diretoria. Entre os membros são 
indicados profissionais técnicos de conduta ilibada, com ficha limpa e com amplo 
conhecimento sobre cada tema de denúncia. 
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O Canal de Denúncias é o principal meio de comunicação a ser utilizado por todos que se 
relacionam com o Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, para relatos sobre eventuais 
irregularidades cometidas por colaboradores ou terceiros, bem como para relatar sobre o 
descumprimento de normas da instituição e das leis brasileiras. Visando proporcionar 
segurança e confidencialidade, o nosso canal de denúncias é administrado por área 
técnica independente que recebe os relatos, dando abertura para o denunciante não se 
identificar.   

As denúncias são tratadas com base em análises técnicas e metodologias de 
gerenciamento de riscos, além das condutas estabelecidas pelo Código de Ética e Conduta 
e da legislação aplicável.  

São exemplos de condutas indevidas que devem ser denunciadas:  

 Atos de corrupção como fraude, propina, suborno, recebimento de brindes, 
prevaricação e lavagem de dinheiro por parte de qualquer colaborador, 
independentemente do nível hierárquico;  

 Conflito de interesse entre terceiros e gestores de contrato do Centro Social Nossa 
Senhora do Bom Parto;  

 Falhas no cumprimento de obrigações legais de qualquer natureza, por qualquer 
colaborador, independentemente do nível hierárquico, ou terceiro que atue em nome 
da instituição;  

 Uso indevido de ativos da instituição;  
 Assédio Moral;  
 Assédio Sexual;  
 Negligência; 
 abuso psicológico e moral; 
 abuso financeiro; 
 abuso físico;  
 abuso sexual. 
 Retaliação contra o denunciante de boa-fé por parte de qualquer colaborador.  

Sempre que for identificada uma transgressão, todos os relatos de violação devem ser 
apurados pela Comissão de Avaliação de Riscos/Ética, que  deve emitir , , parecer contendo 
a descrição dos fatos, as análises realizadas com respectivas evidências, as conclusões, as 
recomendações e os planos de ação. Tais recomendações ou planos de ação podem 
determinar a revisão e eventual alteração de processos, bem como, impor medidas 
educativas ou disciplinares, ou, quando necessário, envio para esferas de âmbito jurídico. 

 

2.3.2.2 CANAL DE DENÚNCIA - EXTERNO 

Os canais de denúncia externo para proteção à pessoa idosa são: 

 Vigilância Sanitária; 
 Polícia; 
 O Conselho do Idoso; 
 O Ministério Público; e  
 Defensoria Pública, para que sejam adotadas as providências cabíveis. 

 
a) DISQUE 100 - DISQUE DIREITOS HUMANOS - OUVIDORIA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

(ONDH) 
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Atribuições: Receber, examinar e encaminhar denúncias; pode agir quando tiver conhecimento 
de atos que violem os direitos individuais ou coletivos. 

Ligação gratuita e anônima 

Horário de atendimento: 24h 

Telefone: 100 

b) DISQUE 190 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Atribuições: Receber, examinar e encaminhar denúncias; pode agir quando tiver conhecimento 
de atos que violem os direitos individuais ou coletivos. 

Ligação gratuita e anônima 

Horário de atendimento: 24h 

Telefone: 190 

c) DELEGACIAS ESPECIALIZADAS DE PROTEÇÃO AO IDOSO E DELEGACIAS DA POLÍCIA CIVIL 

Atribuições: Com as demais unidades policiais civis, é responsável pelo atendimento de pessoas 
idosas que precisem de auxílio e orientação, com encaminhamento, quando necessário, aos 
órgãos competentes. 

Telefone e endereço, Horários de atendimentos devem ser consultados: 

 

 

d) NÚCLEO ESPECIALIZADO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
(NEDIPED) - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Atribuições: Realiza atendimento jurídico gratuito, recebendo e encaminhando representação 
que contenha denúncia de violação ou ameaça de violação dos direitos individuais, difusos ou 
coletivos das pessoas com 60 anos ou mais e das pessoas com deficiência. A atuação judicial do 
NEDIPED ocorre em razão da complexidade e amplitude da matéria, ou em caráter subsidiário e 
suplementar ao/a Defensor/a Público/a natural da Unidade da Defensoria Pública do Estado. 

 

Horário de atendimento: Das 8 às 18 horas (presencialmente ou telefone) 
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Endereço: Rua Teixeira da Silva nº 217, 4ª Andar - Paraíso, São Paulo-SP 

Telefone: (11) 99965-6036 

E-mail: idosoepcd@defensoria.sp.def.br 

Em razão da pandemia do COVID-19, dentro de suas atribuições o NEDIPED está realizando 
atendimento eletrônico pelo e-mail: idosoepcd@defensoria.com.br e no telefone (11) 99965-6036 
de 10 até 16 horas. 

Site: https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=6725 

e) CENTRO DE APOIO OPERACIONAL (CAO) IDOSO - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

Atribuições: Recebe denúncias e encaminha à Promotoria de Justiça com atribuição. 

Horário de atendimento: 9h às 19h, excluindo sábados e domingos 

Endereço: Rua Riachuelo, 115, São Paulo -SP 

Telefone: (11) 3119-9944 / 3119-9086 

E-mail: caoidoso@mpsp.mp.br 

Site: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/CAO_Idoso 

f) CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) 

Atribuições: Oferta acompanhamento técnico especializado desenvolvido por uma equipe 
multiprofissional, de modo a potencializar a capacidade de proteção da família e favorecer a 
reparação da situação de violência vivida; O atendimento é prestado no CREAS, ou pelo 
deslocamento de equipes em territórios e domicílios, e os serviços devem funcionar em estreita 
articulação com o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselhos Tutelares e 
outras Organizações de Defesa de Direitos, com os demais serviços socioassistenciais e de outras 
políticas públicas, no intuito de estruturar uma rede efetiva de proteção social. 

Site: https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/ 

g) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) 

Atribuições: É possível comunicar aos agentes de saúde que realizam visitas domiciliares e/ou 
assistente social das Unidades Básicas de Saúde (UBS).  
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