RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

FORTALEZA/CE
2018

Ficha Técnica:
CENTRO DE FORMAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
Ofertas da Entidade: Atendimento/Defesa e Garantia de Direitos
CONSELHO DIRETOR
Silvia Raquel de Araújo Rodrigues
Presidente

Luiz Ricardo Furtado Cid
Vice-Presidente

Maria Luana Pereira Soares
Tesoureira

Adília de Almeida Mendes
Secretária

CONSELHO FISCAL
Ilma Castelo Branco Fernandes
Maria Vilma Saraiva
Carlos Alberto de Freitas

Expediente:
ELABORAÇÃO E INFORMAÇÕES
Conselho Diretor e Equipe Técnica Institucional

Centro de Formação e Inclusão Social Nossa Senhora de Fátima - CNPJ: 01.604.488/0001-29
Endereço: Rua Antônio Candeia, 245, Guajirú, Fortaleza, Ceará - CEP: 60.843-230
Fone: +55 85 3276.7568 | 98821.7690
e-mail: cfisnossasenhoradefatima@gmail.com
www.cfisnossasenhoradefatima.com.br

01. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
Nome da Entidade:
Centro de Formação e Inclusão Social Nossa Senhora de Fátima
CNPJ da Entidade:
01.604.488/0001-29
Endereço da Entidade:
Rua Antônio Candeia, 245 – Guajiru - CEP: 60.843-230 - Fortaleza – Ceará
Telefone:
(85) 3276.7568 / 98821.7690 / 99609.0129
Ponto de Referência:
E.E.F.M Comendador Miguel Gurgel
E-mail:
cfisnossasenhoradefatima@gmail.com
Responsável pela Entidade:
Silvia Raquel de Araújo Rodrigues
Dados do responsável (Presidente):
RG: 93021002533 SSP - CE – CPF: 613.324.373-20
ENDEREÇO: Rua Aveledo nº 485 Torre 01 Ap. 802
BAIRRO: Messejana, CEP: 60.871-210.
CIDADE/UF: Fortaleza/Ceará
TELEFONE: (85) 99991.2378 / (85) 98870.7448
EMAIL: silviaraquelaraujo@gmail.com
Caracterização das ofertas da Entidade:
(X) Atendimento (e/ou);
( ) Assessoramento (e/ou);
(X) Defesa e Garantia de Direitos.
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02. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS
TERCEIRA REFORMA ESTATUTÁRIA para alteração e reordenamento dos
artigos, incisos, parágrafos e alíneas, em conformidade com a Legislação em vigor, do
Estatuto do CENTRO DE FORMAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DE
FÁTIMA, aprovada e devidamente registrada no 3º Registro de Títulos e Documentos e
Pessoas Jurídicas Cartório Melo Júnior – Fortaleza, CE, onde tomou personalidade jurídica
sob microfilme nº. 130046 em 19/11/1996, com registro no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas sob o n°. 01.604.488/0001-29.
CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE E FINALIDADES
Art. 1º O Centro de Formação e Inclusão Social Nossa Senhora de Fátima,
fundado em 19/11/1996, é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos ou
econômicos, com personalidade jurídica de direito privado, que terá duração por tempo
indeterminado, com sede social na Rua Antônio Candeia, 245, Bairro Guajeru, CEP.
60.843-230, município de Fortaleza, no Estado do Ceará.
Art. 2º No desenvolvimento de suas atividades, o Centro de Formação e
Inclusão Social Nossa Senhora de Fátima observará os princípios da legalidade, da
legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da
eficiência e da eficácia, não fazendo nenhum tipo de discriminação ou exclusão em
detrimento de classe social, cor, sexo, nacionalidade, credo político ou religioso.
Parágrafo Único - Para cumprir suas finalidades sociais, a instituição se
organizará em tantas unidades se fizerem necessárias, em todo o território nacional ou no
exterior, as quais funcionarão mediante delegação expressa da matriz, e se regerão pelas
disposições contidas nesta reforma estatutária e, ainda, pelo regimento interno aprovado
em Assembleia Geral.
Art. 3º Para a consecução de suas finalidades, o Centro de Formação e
Inclusão Social Nossa Senhora de Fátima poderá sugerir, promover, colaborar,
coordenar, ou executar ações, serviços, projetos e/ou programas de forma continuada,
permanente, planejada e gratuita visando:
I.Contribuir para inclusão social de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e
famílias, com ou sem deficiências, em situações de vulnerabilidades ou risco social e
pessoal, conforme deliberações legais;
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II.Promover atividades e finalidades de relevância pública e social na área da
ASSISTÊNCIA SOCIAL, em todas as esferas da proteção social, de forma continuada,
permanente, planejada e gratuita;
III.Promover atividades e finalidades de relevância pública e social na área da
EDUCAÇÃO, em todas as esferas de atuação, assegurando a manutenção e o
desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de
ações dentro dos parâmetros legais e das normas curriculares nacionais vigentes;
IV.Promover atividades e finalidades de relevância pública e social na área da SAÚDE,
em todas as esferas de atuação, oferecendo serviços de saúde básica e primária,
observando os parâmetros legais vigentes;
V.Promover atividades e finalidades de relevância pública e social na área do
TRABALHO, EMPREGO E RENDA, através de conhecimentos teóricos, técnicos e
operacionais relacionados à produção de bens e serviços, por meio da qualificação
profissional e social e processos educativos desenvolvidos em diversas instâncias, ou
ainda mediante o ensino de práticas produtivas cooperativistas e associativas de valor
cultural e/ou econômicos;
VI.Executar atividades, ações e projetos de relevância pública e social voltados ao público
pessoa com deficiência de acordo com os preceitos e deliberações legais vigentes;
VII.Realizar parcerias com diversos setores da sociedade e criar mecanismos de inserção
e reinserção no mundo do trabalho através do fomento da geração de empregos formais e
informais dentro das normativas vigentes;
VIII.Ampliar as possibilidades de inclusão para fortalecer negócios produtivos, criação e
fortalecimento de cooperativas em diversas áreas, de acordo com a legislação;
IX.Produzir, agregar, difundir informações, desenvolver e executar projetos de relevância
pública e social que atinjam as questões e temas de interesse para os indivíduos, pessoas
jurídicas de direito público e privado, no Brasil e/ou no exterior, entre os quais programas
de geração de trabalho e renda, microcrédito, ações de prevenção e tratamento de saúde,
educação, cultura, esporte, lazer, saneamento, habitação, assim como fomentar e
desenvolver projetos de estudo e pesquisas;
X.Prestar serviços em caráter de terceirização ou em forma de assessoria/consultoria em
sua área de atuação;
XI.Trabalhar e promover atividades e finalidades de relevância pública e social na área da
defesa e promoção da garantia do direito e respeito à liberdade de expressão e
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diversidade;
XII.Lutar contra a exclusão social e contribuir para o efetivo exercício do controle social,
incentivando e subsidiando a participação popular na formulação, elaboração e
monitoramento das políticas sociais;
XIII.Apoiar e realizar iniciativas voltadas para o desenvolvimento social, artístico e cultural
contribuindo para manter viva a memória cultural popular relacionada aos usos, costumes e
tradições da diversidade cultural brasileira, defesa e conservação do patrimônio histórico ou
artístico;
XIV.Promover a realização de eventos, shows e apresentações socioculturais, bem como
contribuir para a produção audiovisual da comunidade ou do público atendido em projetos
específicos tais como programas de TV, VTs publicitários, TV digital, produção,
documentários, fotografia e iluminação, cinema, narrativas midiáticas, dramaturgia e roteiro,
jogos eletrônicos, design virtual, webmídia, animação e infografia;
XV.Promover a realização de eventos sociais, educacionais ou temáticos como
congressos, seminários, simpósios, certames e reuniões com abrangência regional,
nacional e/ou internacional de acordo com normas de Cerimonial e de Protocolo;
XVI.Promover intercâmbio com entidades científicas de ensino e desenvolvimento social,
nacionais e internacionais, bem como o desenvolvimento de estudos e pesquisas,
desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e
conhecimento técnicos e científicos;
XVII.Produzir, organizar e divulgar nacional e internacionalmente publicações, periódicos,
revistas, livros, cartilhas dentre outros materiais gráficos relacionados ao público atendido,
descrito no inciso I deste artigo, e afins;
XVIII.Fortalecer ações que sensibilizem a população para a questão ambiental, fomentando
as práticas de autogestão das atividades ocupacionais envolvendo a categoria dos
trabalhadores da coleta e seleção de material reciclável;
XIX.Promover a sustentabilidade econômica institucional por meio da diversificação e da
ampliação das fontes de recursos financeiros, materiais e/ou humanos e, para isso, se
utilizar de estratégias de captação de recursos necessárias, como campanhas de
arrecadação de fundos, benefícios provenientes das leis de incentivo, doações de pessoas
físicas e jurídicas, parcerias e contratos com o setor público e privado e gestão de
programa de voluntariado;
XX.Promover atividades e finalidades de relevância pública e social envolvendo a
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prevenção ao uso problemático de substâncias e reabilitação de pessoas em situação de
drogadição, ajudando em sua reinserção social, construção de projetos de vida e
superação de vulnerabilidades sociais;
XXI.Estabelecer parcerias com a administração pública em regime de mútua cooperação,
para a consecução de atividades e finalidades de relevância pública e social, ainda, realizar
contratos e parcerias com instituições privadas, com abrangência nacional ou internacional.
Art. 4º O cumprimento das finalidades previstas no art. 3º dar-se-á mediante a
execução direta u indireta de projetos, programas, serviços e ações, de relevância pública e
social, por meio de parcerias formalizadas através de instrumentos específicos e que
estejam em conformidade com normativas e deliberações legais.
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03. OBJETIVOS
Atender crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e as
famílias em situações de vulnerabilidades e risco pessoal e social,
MISSÃO

despertando suas potencialidades e garantindo direitos e deveres
inerentes a todo cidadão de acordo com as diversas deliberações
legais.

Nossa vocação maior é proporcionar o desenvolvimento integral
de pessoas que vivem em situações de vulnerabilidades e risco
pessoal e social.
VOCAÇÃO E
VALORES

Nossos maiores valores são vivenciar o Respeito, Compromisso,
Criatividade e Companheirismo dentro das ações desenvolvidas
em nossa instituição.

Ser referencial de atendimento e na defesa e garantia de direitos
na área da assistência social articulada com outras políticas
públicas
VISÃO

para

pessoas

que

vivem

em

situações

de

vulnerabilidades e risco pessoal e social, nos termos das normas
vigentes.

Promover a inclusão social de crianças, adolescentes, jovens,
adultos, idosos e das famílias em situações de vulnerabilidades e
risco pessoal e social residentes nos municípios do Estado do
Ceará,

através

de

um

conjunto

de

ações

intersetoriais,

assegurando-lhes acesso aos direitos previstos pelos referenciais
OBJETIVO GERAL

legais às suas necessidades físicas, intelectuais, culturais e
sentimentais, através de programas e/ou projetos nas áreas da
Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, Educação e
Saúde.

OBJETIVOS

- Promover a inclusão social e educacional do público-alvo de
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ESPECÍFICOS

baixa renda e em situação de vulnerabilidade, residentes nos
municípios do Estado do Ceará;
- Oferecer oportunidades iguais de inclusão social às pessoas
com deficiência (PCD) e diversos grupos étnico-raciais;
- Incentivar e desenvolver junto ao público-alvo suas habilidades e
potencialidades, por meio de atividades pedagógicas, atividades
físicas, culturais, lúdicas e de convivência;
- Incentivar a participação e o acompanhamento da família em
relação à construção de uma prática educativa e social que esteja
em concordância com todas as leis e normas que regem os
direitos e deveres dos cidadãos, principalmente das crianças e
dos adolescentes;
- Viabilizar a integração entre o público-alvo das ações sociais da
entidade e a comunidade, através do fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários;
- Propiciar atividades lúdicas onde o lazer seja utilizado como
instrumento de aprendizagem e desenvolvimento físico;
- Promover uma melhor qualidade nutricional para um bem-estar
integral;
- Promover capacitações para os educadores e funcionários
visando um aperfeiçoamento profissional constante;
- Promover o crescimento pessoal das famílias, educadores,
educandos e comunidade através de ações socioeducativas;
- Acompanhar, através de visitas domiciliares, a realidade da
família

em

seus

encaminhamentos

aspectos
aos

físico-psicossociais

órgãos

competentes,

e

realizar

caso

sejam

detectadas situações de exclusão social severa e de difícil
solução;
- Contribuir com as políticas públicas existentes para inclusão
social,

como

exemplo

o

Programa

do

Ministério

do

Desenvolvimento Social e Combate à Fome: Bolsa Família, entre
outros.
- Incentivar à cooperação, espírito crítico e criativo dos
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beneficiários;
- Contribuir para o processo de autonomia, emancipação,
democracia e inclusão para o exercício do direito e da cidadania
dos beneficiários;
- Definir parâmetros e diretrizes para a qualificação dos
colaboradores

com

qualidade

numa

perspectiva

inclusiva,

garantindo o respeito à diversidade cultural e a inclusão social,
numa gestão democrática;
- Promover Oficinas de Orientação Social e Profissional para os
adolescentes e famílias, trabalhando todas as perspectivas:
individual, intragrupal e intergrupal, como forma de fortalecer a
inclusão produtiva;
- Oferecer cursos profissionalizantes para os adolescentes e as
famílias, trabalhando todas as perspectivas: individual, intragrupal
e intergrupal, a fim de inseri-los no mercado de trabalho;
- Desenvolver a saúde mental e emocional dos participantes para
que a saúde física seja beneficiada.
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04. ORIGEM DOS RECURSOS
PÚBLICO
ÓRGÃOS/ENTES
PÚBLICO E OUTRAS
INSTITUIÇÕES
PÚBLICAS
- SDHDS / PMF1

- Termo de

- Transferência de recursos

- STDS

Colaboração e

financeiros;

-Fundo Estadual de

Aditivos;

- Doações diversas (pecuniárias; em

Assistência Social

- Termo de Fomento

bens patrimoniais; bens perecíveis e

- E.E.F.M. Miguel Gurgel

e Aditivos;

não perecíveis);

- Conselho Tutelar

- Termo de Convênio

- Orientação por meio de oficinas e

- CRAS

e Aditivos;

palestras sobre temas diversos;

- CREAS

- Contratos / Termos

- Cessão de espaço físico.

- SER VI

de Parcerias;

- SINE/IDT

- Declarações de

- CMAS

parceria.

INSTRUMENTO DE
PARCERIA

FORMA DE CONTRIBUIÇÃO

- COMDICA
- Posto de Saúde Luis
Franklin
PRIVADO - PESSOA JURÍDICA
EMPRESAS E OUTRAS
INSTITUIÇÕES
PRIVADAS
- SESC;

- Contratos/Acordos

- Prestação de serviços e/ou cursos;

- Boa Vista Comércio e

de Parceria;

- Sorriso Solidário,

Serviços LTDA. - EPP

- Declarações;

- BiblioSesc e Mesa Brasil(SESC);

- Flex Construções e

- Contrato de

- Cessão de Recursos Humanos;

Consultoria LTDA.

Colaboração.

- Doações diversas (pecuniárias; em

-AR Comércio e Serviços

INSTRUMENTO DE
PARCERIA

FORMA DE CONTRIBUIÇÃO

bens patrimoniais; bens perecíveis e

1

De acordo com a Lei Complementar Municipal nº 0234, de 28 de junho de 2017, a qual altera dispositivos da Lei Municipal nº
0176, de 19 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a organização e a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal
de Fortaleza, especialmente em seu art. 82-A, que prevê a fusão entre a Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos
Humanos e a Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome – SETRA, ressaltamos que a
fusão das secretarias foi concretizada com a criação da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social
– SDHDS a partir de 1º de Janeiro de 2018.
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LTDA.

não perecíveis e recursos financeiros).
- Oficinas e palestras sobre temas
diversos.
PRIVADO - PESSOA FÍSICA

PESSOA FÍSICA
- Pessoa física

INSTRUMENTO DE
PARCERIA

FORMA DE CONTRIBUIÇÃO

- Termo de

- Prestação de serviço voluntário;

Voluntariado;

- Doação de bens patrimoniais novos

- Recibo de doação

e/ou usados;

de bens patrimoniais

- Doações pecuniárias e/ou diversas

e/ou valores

para realização de bazares, bingos

pecuniários.

beneficentes, entre outros eventos.
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05.

INFRAESTRUTURA

5.1. ESPAÇO FÍSICO
ESPAÇO FÍSICO INSTITUCIONAL
(SEDE com espaços amplos, com iluminação e ventilação satisfatórias)
01 Sala para Captação de Recursos
02 Almoxarifados
01 Sala de uso Coletivo

01 Arquivo Morto

01 Sala para Coordenação

01 Sala de Leitura

02 Salas para Equipe Técnica

01 Brinquedoteca

01 Sala para Diretoria

03 Banheiros adaptados

01 Sala para Setor Financeiro

01 Banheiro para funcionários

01

Pátio

para

atividades

educativas

e

01 Lavanderia

recreação;

01 Laboratório de informática

01 Cozinha

01 Auditório/salão de eventos

01 Refeitório

01 Quadra esportiva2

01 Despensa para materiais de limpeza e 01 Despensa para alimentos
higiene
5.2. RECURSOS MATERIAIS
APARELHAGEM MULTIMÍDIA E DE INFORMÁTICA
02 Projetores Multimídia

12 Notebooks

01 telão para projeção de data show

04 Impressoras

02 Aparelhos de Telefone Celular

02 Televisores – 29´

01 Aparelho de DVD

03 Microfones

02 Cx. de som amplificadas

15 Computadores

01 Sofá rústico

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO
24 prateleiras de madeiras

09 Birôs

02 Estantes de Plástico

01 Ilha com 10 lugares

01 Ventilador de pé

03 Armários de aço

08 Ventiladores de parede

03 Armários de madeira

12 aparelhos de Ar condicionado

2

Espaço cedido pela E. E. F. M. Miguel Gurgel.
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17 cadeiras de escritório

06 Máquinas de Costura

01 longarina com 04 e 03 lugares

01 Mesa Retangular

60 Cadeiras Escolares de Braço

01 Mesa Redonda

76 Cadeiras grandes de plástico brancas

03 Mesas grandes de madeira (Refeitório)

05 Estantes de aço pequenas

07 Quadros Brancos

08 Estantes de aço grandes

03 Mesas de madeira pequena

01 Armário Guarda Volumes com chaves

06 Mesas plásticas

03 Cadeiras de plástico cinza

06 Flanelógrafos

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
04 extintores de incêndio
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES
01 Tatame / artigos esportivos diversos
01 Veículo à disposição da entidade
01 mesa de ping pong

01 Cama elástica / Brinquedos diversos /
Jogos pedagógicos diversos

MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/UTENSÍLIOS DE COZINHA
01 mesa de vidro com 04 cadeiras em inox
01 Bacia plástica
01 Armário de madeira de cozinha

04 Bandejas

01 Armário de aço

10 Colheres de alumínio

06 Bancos de Madeira

50 Copos plásticos

09 Bancos de plástico

01 Cuscuzeira

02 Bebedouros

02 Depósitos de Plásticos Grandes 8 L

01 Purificador de água

01 Escorredor

02 Botijões de gás 13 Kg

02 Garrafas Térmicas 10L

01 fogão industrial com forno

05 Panelões grandes / 02 panelas médias

01 Freezer Horizontal

50 Pratos de plásticos

01 Geladeira duplex

01 Panela de Pressão

01 Liquidificador Industrial

50 Colheres de plástico
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06.
IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E/OU
BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS
EIXO 1 - PROJETOS E/OU SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS
PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:
Proteção Social Básica
- Convivendo e Fortalecendo Vínculos;
- Espaço de Vida, Esporte e Arte-Educação;
- Projeto ABC Cajueiro Torto;
- Projeto ABC Serrinha;
- Programa Criança Feliz – Primeira Infância no SUAS.
- Projeto de Disseminação e Fortalecimento da Gestão do SUAS e Assessoramento aos
Municípios.
Proteção Social Especial – Média Complexidade
- Projeto Cavaleiros do Futuro;
- CREAS Regional de Fortaleza;
- Projeto Por uma Fortaleza sem Trabalho Infantil;
- Projeto de Erradicação ao Trabalho Infantil no Município de Fortaleza.
Proteção Social Especial – Alta Complexidade
- Cogestão de Unidades de Acolhimento Institucional.

EIXO 02: SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E/OU BENEFÍCIOS DESENVOLVIDOS
NO ÂMBITO DE OUTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS:
- Projeto de Gerenciamento dos Centros de Inclusão Tecnológica e Social – CITS;
- Capacitação Profissional Transformando o Futuro;
- Projeto Criando Oportunidades;
- Projeto Garantindo Acessibilidade;
- Projeto Nutrição Saudável.

EIXO 03: AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL
- Feiras Beneficentes;
- Bingos Beneficentes;
- Campanhas Educativas;
- Eventos em Datas Comemorativas.
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EIXO 01: PROJETOS E/OU SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS
PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CONVIVENDO E FORTALECENDO VÍNCULOS
OBJETIVO
Oferecer proteção social à criança, ao adolescente e ao idoso, em situação de
vulnerabilidade e risco, por meio do desenvolvimento de suas potencialidades, bem como
favorecer aquisições para a conquista da autonomia, do protagonismo e da cidadania,
mediante o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
ATIVIDADES REALIZADAS:
Foco 01 – Crianças e Adolescentes
Oficinas socioeducativas com temas transversais utilizando recursos: Rodas de Conversas;
Palestras; Dinâmicas; Filmes, Cine-debate, Atividades Lúdicas, entre outros.
Atividades complementares de cunho artístico, esportivo, cultural, de inclusão digital,
abordando todas as perspectivas: individual, intragrupal e intergrupal. São subdivididas em:
- Artísticas e Culturais: Artesanato com recicláveis, Dança, Música;
- Esportivas: Futsal e Jiu-jitsu.
- Inclusão Digital: Informática Educativa;
- Eventos: Apresentações de cunho artístico, cultural e esportivo com participação da
comunidade local;
- Programações Intergeracionais em datas comemorativas;
- Atendimentos Individualizados;
- Complementação Nutricional;
- Ações Intersetoriais em Rede (Diagnósticos Sociais e Encaminhamentos necessários de
acordo com a demanda identificada).
Foco 02 – Idosos
- Oficinas socioeducativas com temas transversais utilizando recursos: - Rodas de
Conversa; Palestras, Cine-debate, Dinâmicas;
- Atividades complementares: Artesanato com recicláveis, Atividades de Relaxamento
(jogos corporais), entre outros;
- Oficinas Artesanais: Crochê; Bordado; Pintura em tecido; Tapeçaria;
- Decoração em MDF;
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- Inclusão Digital: Informática Educativa;
- Esportivas: Ginástica;
- Eventos: Dia da Beleza, Aniversariante do mês; Passeios em locais Públicos;
- Atendimentos Individualizados;
- Complementação Nutricional;
- Ações Intersetoriais em Rede (Diagnósticos Sociais e Encaminhamentos necessários de
acordo com a demanda identificada).
Foco 03 – Famílias
- Atividades Socioeducativas: Palestras e Oficinas;
- Eventos em datas comemorativas;
- Visitas Domiciliares;
- Ações Intersetoriais em Rede (Diagnósticos Sociais e Encaminhamentos para Órgãos
Públicos e Empresas Privadas);
- Reuniões com Pais e/ou Responsáveis.
PÚBLICO ALVO
Crianças e adolescentes na faixa etária de 07 a 17 anos de idade e Idosos acima de 59
anos de idade, todos em situação de vulnerabilidade social.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Bairro Guajiru e adjacências: Ancuri, São Bernardo, Lagoa Redonda, Curió e São Miguel,
extensivo à região da Grande Messejana.
RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
FUNÇÃO

QTD.

VÍNCULOS

Auxiliar de Serviços Gerais

01

Prestação de serviço com registro na CTPS

Contador

01

Contrato de Prestação de Serviços

Facilitador de Oficinas

02

Prestação de serviço com registro na CTPS

Instrutor de Arte Educação

04

Contrato de Prestação de Serviços

Manipulador de Alimentos

01

Prestação de serviço com registro na CTPS

Orientador Social

02

Prestação de serviço com registro na CTPS
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RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS

ORIGEM

VALOR DO
RECURSO*
24/2014 –

Secretaria Municipal

R$ 410.400,00

dos Direitos Humanos
e Desenvolvimento
Social - SDHDS

VALOR
DESPESAS

RECEBIDO
EM 2017

- Pagamento de
pessoal, material de

24/2014 –
R$ 112.800,00

consumo, serviços de
20/2015 –
R$ 353.400,00

terceiros - pessoa
jurídica e despesas

20/2015 –
R$ 112.800,00

administrativas.
Boa Vista Comércio E
Serviços LTDA-EPP

24/2014 –
R$
41.040,00

-Colaboração
financeira para
contrapartida;

R$ 17.100,00

Flex Construções
Assessoria e
Consultoria LTDA

20/2015 –
R$
35.340,00

-Colaboração
financeira para
contrapartida;

R$ 17.100,00

Concessão de
espaço.

- Cessão de uso da
quadra poliesportiva
do colégio em dias
estabelecidos para
execução das
atividades culturais e
esportivas.

-

- Oferta de doação de
hortifrutis e alimentos
proteicos para
fornecer um lanche
nutritivo;
- Oferta de ações
preventivas de saúde
bucal.

-

E.E.F.M. Comendador
Miguel Gurgel.

SESC

- Programa
Sorriso Solidário
- Programa Mesa
Brasil

*Valor referente aos Convênios, Contratos de Colaboração e aditivos. Seguem em anexo os respectivos instrumentos de
parceria para fins de comprovação.

META PROGRAMADA:
175 crianças/adolescentes e 25 idosos
FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS

META EXECUTADA:
176 crianças/adolescentes e 25 idosos

- Planejamento: Rodas de Conversa para sugestões de atividades para planejamento
mensal;
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- Execução: Participação ativa nas atividades propostas durante o planejamento;
- Avaliação e Monitoramento: Caixa de sugestão e Roda de conversa sobre as atividades
desenvolvidas durante o mês.
RESULTADOS ALCANÇADOS
- Resgate de crianças e/ou adolescentes em situações de trabalho infantil e outras
situações de vulnerabilidade;
- Fortalecimento de autonomia e do bem-estar biopsicossocial e dos vínculos familiares e
comunitários;
- Integração de idosos, oferecendo um espaço de socialização, fortalecimento de vínculos
comunitários e proporcionando a elevação da autoestima, além de estimular a coordenação
motora e a memória dos participantes desse grupo;
- Contribuição para uma melhoria nutricional do público atendido.
DIFICULDADES ENCONTRADAS
Participação da família em todas as atividades propostas.
PROPOSTA PARA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES
Acompanhamento familiar com maior frequência, através de visitas domiciliares e reuniões.
REGISTROS FOTOGRÁGRÁFICOS
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ESPAÇO DE VIDA, ESPORTE E ARTE-EDUCAÇÃO
OBJETIVO
Prestar atendimento de proteção social básica para crianças e/ou adolescentes de 06 a 17
anos de idade, em regime de atendimento no contraturno escolar, que promovam e
assegurem acesso e vivência aos direitos previstos pelos referenciais legais às suas
necessidades físicas, intelectuais e morais, oportunizando proteção, socialização e o
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, a partir do desenvolvimento de suas
realidades e potencialidades.
ATIVIDADES REALIZADAS
Foco 01 – Crianças e Adolescentes
- Oficinas socioeducativas com temas transversais utilizando as seguintes metodologias:
Rodas de Conversa, Dinâmicas, Jogos, Filmes, Atividades Lúdicas, entre outros;
- Atividades complementares de cunho artísticas, esportivas, culturais, de inclusão digital,
trabalhando todas as perspectivas: individual, intragrupal e intergrupal. Subdividas em:
- Artísticas e Culturais: Balé; Música e Flauta;
- Visita domiciliar;
- Busca ativa.
Foco 02 – Famílias
- Atividades Socioeducativas: Palestras e Oficinas;
- Eventos em datas comemorativas;
- Visitas Domiciliares;
- Ações Intersetoriais em Rede (Encaminhamentos para Órgãos Públicos e Empresas
Privadas);
- Reuniões com Pais e/ou Responsáveis.
PÚBLICO ALVO
Crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 17 anos de idade em situação de
vulnerabilidade.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Bairro Guajiru e adjacências: Ancuri, São Bernardo, Lagoa Redonda, Curió e São Miguel,
extensivo à região da Grande Messejana.
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RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
FUNÇÃO

QTD.

VÍNCULOS

Arte - educador

01

Termo de Voluntariado

Facilitador de Oficinas

01

Termo de Voluntariado

Sociólogo

01

Termo de Voluntariado

VALOR DO RECURSO*

DESPESAS

RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS
ORIGEM
FG Freire Nojosa

Doação

de

recursos Materiais pedagógicos e

materiais.

esportivos.

* Valor referente aos Convênios, Contratos de Colaboração e aditivos. Seguem em anexo os respectivos instrumentos de
parceria para fins de comprovação.

META PROGRAMADA:
30 crianças e adolescentes
FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS

META EXECUTADA:
30 crianças e adolescentes

Planejamento: Rodas de conversas para sugestões de atividades para planejamento
mensal.
Execução: Participação ativa nas atividades propostas durante o planejamento.
Avaliação e Monitoramento: Caixa de sugestão e Roda de conversa sobre as atividades
desenvolvidas durante o mês.
RESULTADOS ALCANÇADOS
Resgate de crianças e/ou adolescentes em situações de trabalho infantil, e outras situações
de vulnerabilidade, fortalecimento de autonomia e do bem-estar biopsicossocial e dos
vínculos familiares e comunitários; Integração de idosos, oferecendo um espaço de
socialização, fortalecimento de vínculos comunitários e proporcionando a elevação da
autoestima. Contribuição para uma melhoria nutricional do público atendido.
DIFICULDADES ENCONTRADAS
Participação da família nas atividades propostas.
PROPOSTA PARA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES
Acompanhamento familiar com maior frequência, através de visitas domiciliares.
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS

APRENDER, BRINCAR E CRESCER – ABC SERRINHA
OBJETIVO
Executar serviços socioassistenciais para crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social, buscando fortalecer os vínculos familiares e comunitários.
ATIVIDADES REALIZADAS
Foco 01 – Crianças e Adolescentes
- Oficinas socioeducativas sobre temáticas transversais;
- Atividades complementares de cunho artístico, cultural, esportivo e de inclusão digital.
Subdividas em:
- Artísticas e Culturais: Dança Contemporânea, Balé Clássico e Música;
-Esportivas: Futsal, Vôlei, Karatê e Capoeira;
- Inclusão Digital: Informática Educativa;
- Eventos: Culminância com apresentações de cunho artístico, cultural e esportivo com
participação da comunidade local;
- Programações Intergeracionais em datas comemorativas;
- Atendimentos Individualizados;
- Complementação Nutricional;
- Busca ativa;
- Ações Intersetoriais em Rede (Diagnósticos Sociais e Encaminhamentos necessários de
acordo com a demanda identificada).
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Foco 02 – Famílias e Comunidades
- Atividades Esportivas voltadas para as famílias;
- Eventos de culminância, datas comemorativas e participação em eventos estaduais e
municipais.
- Visitas domiciliares e institucionais.
PÚBLICO ALVO
Crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 17 anos de idade em situação de
vulnerabilidade.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Bairro Serrinha e Adjacências.
RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
FUNÇÃO

QTD.

Agente Administrativo

01

Prestação de serviço com registro na CTPS

Auxiliar de Coordenação

01

Prestação de serviço com registro na CTPS

Auxiliar de Cozinha

01

Prestação de serviço com registro na CTPS

Auxiliar de Serviços Gerais

02

Prestação de serviço com registro na CTPS

Coordenador

01

Prestação de serviço com registro na CTPS

Cozinheira

01

Prestação de serviço com registro na CTPS

Educador Pedagógico

01

VÍNCULOS

Prestação de serviço com registro na CTPS

Educador Social

01

Prestação de serviço com registro na CTPS

Instrutor de Esporte e

06

Prestação de serviço com registro na CTPS

Porteiro Diurno

01

Prestação de serviço com registro na CTPS

Porteiro Noturno

03

Prestação de serviço com registro na CTPS

Cultura

RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS
ORIGEM

VALOR DO

DESPESAS

RECURSO*

VALOR
RECEBIDO EM
2017

Secretaria do
Trabalho e
Desenvolvimento
Social – STDS

Termo de
Colaboração nº
15/2016
R$ 502.532,66

- Pagamento de
pessoal, material de
consumo, serviços
de terceiros pessoa jurídica

R$ 211.874,88
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Termo de
Colaboração nº
07/2017
R$ 199.417,74

- Pagamento de
pessoal, material de
consumo, serviços
de terceiros pessoa jurídica

R$ 199.417,74

*Valor referente ao Termo de Colaboração e aditivos. Seguem em anexo os respectivos instrumentos de parceria para fins de
comprovação.

META PROGRAMADA:
250 crianças/adolescentes
FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS

META EXECUTADA:
250 crianças/adolescentes

Os usuários participam de maneira ativa desde o planejamento até a execução das
atividades, possuindo voz ativa através das rodas de conversas, podendo opinar e sugerir
sobre as atividades que serão e estão sendo realizadas. Na execução das atividades,
mensuramos através de lista de frequência a participação das crianças e adolescentes.
RESULTADOS ALCANÇADOS
Contribuição para o desenvolvimento biopsicossocial dos beneficiários do serviço,
fortalecendo os vínculos com a família e a comunidade, uma vez que estes são convidados
a participar das atividades com vistas à construção da cidadania das crianças e
adolescentes atendidas pelo serviço.
DIFICULDADES ENCONTRADAS
Participação da família nas atividades propostas.
PROPOSTA PARA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES
Acompanhamento familiar com maior frequência, através de visitas domiciliares.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
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APRENDER, BRINCAR E CRESCER – ABC CAJUEIRO TORTO
OBJETIVO
Executar serviços socioassistenciais para crianças e/ou adolescentes em situação de
vulnerabilidade social, buscando fortalecer os vínculos familiares e comunitários.
ATIVIDADES REALIZADAS
Foco 01 – Crianças e Adolescentes
Oficinas socioeducativas sobre temáticas transversais;
Atividades complementares de cunho artístico, cultural, esportivo e de inclusão digital.
Subdivididas em:
Artísticas e Culturais: Dança, Balé Clássico e Hip Hop;
Esportivas: Futebol Infantil e Juvenil, Vôlei, Karatê e Capoeira;
Inclusão Digital: Informática Educativa;
Eventos: Culminância com apresentações de cunho artístico, cultural e esportivo com
participação da comunidade local;
Programações Intergeracionais em datas comemorativas;
Atendimentos Individualizados;
Complementação Nutricional;
Busca ativa;
Ações Intersetoriais em Rede (Diagnósticos Sociais e Encaminhamentos necessários de
acordo com a demanda identificada).
Foco 02 – Famílias e Comunidades
- Atividades Esportivas voltadas para as famílias;
- Eventos de culminância, datas comemorativas e participação em eventos estaduais e
municipais;
- Visitas domiciliares.
PÚBLICO ALVO
Crianças e/ou adolescentes na faixa etária de 06 a 17 anos de idade em situação de
vulnerabilidade.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Bairro Ancuri e Adjacências.
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RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
FUNÇÃO

QTD.

VÍNCULOS

Agente Administrativo

01

Prestação de serviço com registro na CTPS

Auxiliar de Coordenação

01

Prestação de serviço com registro na CTPS

Auxiliar de Cozinha

01

Prestação de serviço com registro na CTPS

Auxiliar de Serviços Gerais

02

Prestação de serviço com registro na CTPS

Coordenador

01

Prestação de serviço com registro na CTPS

Cozinheira

01

Prestação de serviço com registro na CTPS

Educador Pedagógico

02

Prestação de serviço com registro na CTPS

Instrutor de Esporte e

06

Prestação de serviço com registro na CTPS

Porteiro Noturno

03

Prestação de serviço com registro na CTPS

Porteiro

01

Prestação de serviço com registro na CTPS

Cultura

RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS
ORIGEM

VALOR DO

DESPESAS

RECURSO*

VALOR
RECEBIDO EM
2017

Secretaria do Trabalho
e Desenvolvimento
Social – STDS

R$ 199.417,74

- Pagamento de
pessoal, material de
consumo, serviços de
terceiros - pessoa
jurídica

R$ 199.417,74

*Valor referente ao Termo de Colaboração e aditivos. Seguem em anexo os respectivos instrumentos de parceria para fins de
comprovação.

META PROGRAMADA:
250 crianças/adolescentes
FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS

META EXECUTADA:
250 crianças/adolescentes

Os beneficiários participam de maneira ativa desde o planejamento até a execução das
atividades, possuindo voz ativa através das rodas de conversa, podendo opinar e sugerir
sobre as atividades que serão e estão sendo realizadas. Na execução das atividades,
mensuramos através de lista de frequência a participação das crianças e adolescentes.
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RESULTADOS ALCANÇADOS
Contribuição para o desenvolvimento biopsicossocial dos beneficiários do serviço,
fortalecendo os vínculos com a família e a comunidade, uma vez que estes são chamados a
participar das atividades com vistas à construção da cidadania das crianças e adolescentes
atendidas pelo serviço.
DIFICULDADES ENCONTRADAS
Mobilização da rede intersetorial.
PROPOSTA PARA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES
Minimizar a fragmentação e melhorar a comunicação para avanços no trabalho em rede.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS

CRIANÇA FELIZ – PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
OBJETIVO
Elevar a competência técnica e gerencial dos gestores, trabalhadores e conselheiros do
SUAS em 176 municípios cearenses dos 14 territórios administrativos, contribuindo para
melhorar a dimensão operacional do Programa Criança Feliz – Mais Infância no SUAS, com
foco na implantação e implementação do Programa, além do Fortalecimento das ações, na
melhoria da qualidade da gestão e do atendimento às famílias com gestantes e crianças na
primeira infância.
ATIVIDADES REALIZADAS
- Seminário com a participação dos Secretários Municipais de Assistência Social dos 176
municípios;
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- Oficinas Regionais para a Capacitação de Supervisores Municipais do Programa;
- Visitas de Assessoramento Técnico em 176 municípios.
PÚBLICO ALVO
Gestores, trabalhadores e conselheiros do SUAS de âmbito estadual e municipal;
supervisores e visitadores do Programa Criança Feliz – Mais Infância no SUAS.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Estado do Ceará.
RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
FUNÇÃO

QTD

VÍNCULOS

Assistente Técnico

02

Prestação de serviço com registro na CTPS

Supervisor Técnico

04

Prestação de serviço com registro na CTPS

Técnico de Nível Superior

01

Prestação de serviço com registro na CTPS

06

Prestação de serviço com registro na CTPS

II
Técnico de Nível Superior
II (multiplicador)
RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS

ORIGEM

Secretaria do
Trabalho e
Desenvolvimento
Social – STDS

VALOR

VALOR DO

DESPESAS

RECURSO*

R$ 1.000.000,00

RECEBIDO EM
2017

- Pagamento de
pessoal, material de
consumo, serviços de
terceiros - pessoa
jurídica

R$
1.000.000,00

*Valor referente ao Termo de Colaboração e aditivos. Seguem em anexo os respectivos instrumentos de parceria para fins de
comprovação.

META PROGRAMADA:
176 municípios atendidos
FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS

META EXECUTADA:
176 municípios atendidos

Participação ativa dos gestores, trabalhadores e conselheiros do SUAS nas capacitações,
oficinas e atividades propostas.
RESULTADOS ALCANÇADOS
Capacitação profissional, sensibilização e mobilização para a implementação do Programa
Criança Feliz, melhoria da participação ativa dos municípios desenvolvendo de forma
efetiva na qualidade da gestão e dos atendimentos de famílias com gestantes e crianças na
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primeira infância.
DIFICULDADES ENCONTRADAS
Mobilização da rede intersetorial.
PROPOSTA PARA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES
Minimizar a fragmentação e melhorar a comunicação para avanços no trabalho em rede.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS

PROJETO DE DISSEMINAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS E
ASSESSORAMENTO AOS MUNICÍPIOS
OBJETIVO
Elevar a competência técnica e gerencial dos gestores, trabalhadores do SUAS,
conselheiros operadores da Política de Assistência Social coordenada pela STDS, nos 184
municípios cearenses, contribuindo para melhorar a dimensão operacional dos programas,
projetos e serviços, controle social, disseminação das políticas de forma multidisciplinar e
transversal, com foco no fortalecimento das ações, na melhoria da qualidade da gestão e do
atendimento para a garantia da proteção social.
ATIVIDADES REALIZADAS
- Oficinas de Apoio Técnico nas Áreas de: Gestão do SUAS, Controle Social, Proteção
Social Especial e Sistema de Garantia de Direitos;
- Consultoria para sistematização, análise descritiva e entrega de Relatório Conclusivo do
Censo e Mapa de Risco Pessoal e Social – CEMARIS.
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PÚBLICO ALVO
Gestores, Trabalhadores e Conselheiros do SUAS de âmbito Estadual e Municipal.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Estado do Ceará.
RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
FUNÇÃO

QTD

Supervisor

01

VÍNCULOS

Profissional voluntário disponibilizado e/ou contratado
pelos parceiros do projeto.
RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS

ORIGEM

Secretaria do Trabalho
e Desenvolvimento
Social - STDS

VALOR DO
RECURSO*

R$ 219.704,33

VALOR
DESPESAS

RECEBIDO
EM 2017

- Pagamento de
material de
consumo, serviços
de terceiros - pessoa
jurídica

R$ 0,00

*Valor referente ao Termo de Convênio e aditivos. Seguem em anexo os respectivos instrumentos de parceria para fins de
comprovação.

META PROGRAMADA:
Abranger 184 municípios
FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS

META EXECUTADA:
184 municípios alcançados

Participação ativa dos técnicos, gestores e conselheiros dos municípios nas atividades
propostas.
RESULTADOS ALCANÇADOS
Capacitação profissional com vistas a melhorar a dimensão operacional dos programas,
projetos e serviços, controle social, disseminação das políticas de forma multidisciplinar e
transversal, com foco no fortalecimento das ações, na melhoria da qualidade da gestão e do
atendimento para a garantia da proteção social.
DIFICULDADES ENCONTRADAS:
Mobilização da rede intersetorial.
PROPOSTA PARA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES
Minimizar a fragmentação e melhorar a comunicação para avanços no trabalho em rede.
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – MÉDIA COMPLEXIDADE
CAVALEIROS DO FUTURO
OBJETIVO
Fortalecer as ações de Proteção Social Especial de Média Complexidade executadas pelos
CREAS, com foco para crianças em situação de vulnerabilidade social e adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas, e desenvolver nos usuários habilidades
direcionadas para as variadas possibilidades de atuação no universo hípico, a fim de
favorecer a inserção dos mesmos nas diferentes oportunidades profissionais do ramo que o
mundo do hipismo oferece.
ATIVIDADES REALIZADAS
Foco 01 – Crianças e Adolescentes
- Aula teórica e prática de Hipismo;
- Aula teórica e prática de música, esporte e artes;
- Atividades de Cultura e Lazer;
- Oficinas, Palestras e Rodas de Conversa sobre os temas transversais;
- Cursos de Qualificação Social e Profissional;
- Ações em Datas Comemorativas.
Foco 02 – Famílias
- Ações em Datas Comemorativas;
- Visitas Domiciliares;
- Reuniões com pais e responsáveis.
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PÚBLICO ALVO
Crianças em situação de vulnerabilidade social e adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas em meio aberto e/ou em situação de risco em razão de trabalho infantil.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Município de Fortaleza
RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
FUNÇÃO

QTD.

VÍNCULOS

Assistente Técnico I

02

Prestação de serviço com registro na CTPS

Assistente Técnico II

01

Prestação de serviço com registro na CTPS

Contador

01

Contrato de Prestação de Serviços

Coordenador

01

Prestação de serviço com registro na CTPS

Coordenador de Projeto

01

Prestação de serviço com registro na CTPS

Monitor

02

Prestação de serviço com registro na CTPS

Orientador Social

02

Prestação de serviço com registro na CTPS

RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS
ORIGEM

VALOR DO

DESPESAS

RECURSO*

VALOR
RECEBIDO EM
2017

Secretaria dos
Direitos Humanos e
Desenvolvimento Soci
al - SDHDS

R$
1.768.132,30

Boa Vista Comércio e
Serviços LTDA-EPP

R$ 176.813,23

- Pagamento de
pessoal, material de
consumo, serviços de
terceiros - pessoa
jurídica e despesas
administrativas.
- Colaboração
financeira para
contrapartida;

R$ 604.068,60

R$ 60.620,35

*Valor referente aos Convênios, Contratos de Colaboração e aditivos. Seguem em anexo os respectivos instrumentos de
parceria para fins de comprovação.

META PROGRAMADA:
100 crianças e adolescentes

META EXECUTADA:
100 crianças e adolescentes
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FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS
- Planejamento: Rodas de Conversa para sugestões de atividades para planejamento
mensal;
- Execução: Participação ativa nas atividades propostas durante o planejamento;
- Avaliação e Monitoramento: Caixa de sugestão;
- Roda de conversa sobre as atividades desenvolvidas durante o mês;
- Preenchimento de Instrumentais de Controle, Avaliação e Monitoramento;
- Preenchimento de quadro avaliativo.
RESULTADOS ALCANÇADOS
Promoção da cidadania e respeito aos direitos humanos e sociais das crianças e
adolescentes

(10-17

anos)

beneficiadas;

Redução

das

violações

dos

direitos

socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência; Retirada de crianças e adolescentes
do trabalho infantil; Rompimento do ciclo da violência doméstica e familiar; Proteção dos
beneficiários e suas famílias, bem como a inclusão destes nos serviços ofertados e acesso
a novas oportunidades.
DIFICULDADES ENCONTRADAS
A demanda para inserção de beneficiários é superior à quantidade de vagas disponibilizada
atualmente para o Projeto Cavaleiros do Futuro.
PROPOSTA PARA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES
Ampliar a quantidade de vagas de atendimento a beneficiários, minimizar a fragmentação e
melhorar a comunicação para avanços no trabalho em rede.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
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CREAS REGIONAL DE FORTALEZA
OBJETIVO
Prestar serviços especializados de forma regionalizada a indivíduos e famílias vítimas de
violência ou com direitos violados, sendo prioritário o atendimento a crianças, adolescentes,
idosos e mulheres, articulando os serviços de média complexidade e operando a referência
e contrarreferência com a Rede de Serviços Socioassistenciais da Proteção Social Básica e
Especial, com o Sistema de Garantia de Direitos e com as demais Políticas Públicas.
ATIVIDADES REALIZADAS
- Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos (PAEFI);
- Serviço especializado em abordagem social;
- Serviço de proteção social a adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de
Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC);
- Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias;
- Serviço especializado para pessoas em situação de rua;
- Monitoramento das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI.
PÚBLICO ALVO
Indivíduos e famílias vítimas de violência ou com direitos violados.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Municípios do Estado do Ceará: Barreira, Chorozinho, Guaramiranga, Acarapé e
Pindoretama.
RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
FUNÇÃO

QTD.

VÍNCULOS

Advogado

1

Prestação de serviço com registro na CTPS

Assistente Administrativo

9

Prestação de serviço com registro na CTPS

Assistente Social

3

Prestação de serviço com registro na CTPS

Assistente Técnico

3

Prestação de serviço com registro na CTPS

Assistente Técnico II

10

Prestação de serviço com registro na CTPS

Auxiliar de Serviços

6

Prestação de serviço com registro na CTPS

Motoqueiro

3

Prestação de serviço com registro na CTPS

Motorista

3

Prestação de serviço com registro na CTPS

Orientador Social

20

Prestação de serviço com registro na CTPS

Gerais
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Porteiro

1

Prestação de serviço com registro na CTPS

Supervisor Técnico

1

Prestação de serviço com registro na CTPS

Técnico Administrativo

1

Prestação de serviço com registro na CTPS

Técnico de Apoio

1

Prestação de serviço com registro na CTPS

Técnico de Nível Superior

14

Prestação de serviço com registro na CTPS

RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS
ORIGEM

VALOR DO

DESPESAS

VALOR RECEBIDO EM

RECURSO*
Secretaria do
Trabalho e
Desenvolvimento
Social – STDS

R$
1.960.568,95

2017
- Pagamento de
pessoal, material de
consumo, serviços de
terceiros - pessoa
jurídica.

R$ 1.960.568,95

*Valor referente ao Termo de Colaboração e aditivos. Seguem em anexo os respectivos instrumentos de parceria para fins de
comprovação.

META PROGRAMADA:
80 famílias
FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS
- Acolhida às famílias e indivíduos de forma singularizada;

META EXECUTADA:
80 famílias

- Visitas domiciliares;
- Orientação jurídico-social;
- Acompanhamento individual/familiar;
- Acompanhamento sistemático a adolescentes durante o cumprimento de medida
socioeducativa em meio aberto de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à
comunidade;
- Inserção dos adolescentes em cumprimento de LA e PSC em outros serviços e programas
socioassistenciais e de políticas públicas setoriais.
RESULTADOS ALCANÇADOS
Participação e satisfação do público atendido, obtenção da eficácia no preenchimento do
prontuário/cadastro da família, acompanhamento construído de forma conjunta com cada
família/indivíduo, efetivação do cumprimento do plano de acompanhamento dos
adolescentes em serviços compatíveis com suas potencialidades, resolubilidade das
demandas definidas e participação ativa da equipe.
DIFICULDADES ENCONTRADAS
Temporalidade para realizar as metas dispostas.
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PROPOSTA PARA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES
Articulação com a equipe para organização do tempo para alcançar as metas a serem
desenvolvidas.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS

PROJETO POR UMA FORTALEZA SEM TRABALHO INFANTIL
OBJETIVO
Promover ações e estratégias articuladas que assegurem uma Fortaleza sem Trabalho
Infantil por meio de uma Campanha Municipal de enfrentamento ao trabalho infantil.
ATIVIDADES REALIZADAS
- Reuniões de Planejamento das Ações;
- Sensibilização dos beneficiários;
- Buscas ativas e as campanhas educativas de mobilização social nos locais de elevada
incidência de trabalho infantil, como feiras livres, Praia do Futuro, Beira Mar, praças,
terminais de ônibus e em cruzamentos de avenidas;
- Seminários e eventos de enfrentamento ao trabalho infantil;
- Oficinas com crianças, adolescentes, famílias e idosos, atendidas nos CRAS e CREAS;
- Rodas de conversa;
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- Campanhas educativas de mobilização social nos locais de elevada incidência de trabalho
infantil.
PÚBLICO ALVO
Crianças e adolescentes inseridas ou não nas atividades do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos (SCFV), ofertado nos Equipamentos de execução direta (CRAS
e unidades sociais) e Entidades conveniadas, todos os 26 CRAS, 06 CREAS e Entidades
Socioassistenciais, e suas famílias.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Município de Fortaleza.
RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
FUNÇÃO

QTD

Coordenador de Projeto

01

Contador

01

VÍNCULOS
Profissional voluntário disponibilizado e/ou
contratado pelos parceiros do projeto.
Contrato de Prestação de Serviços

RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS
ORIGEM
Secretaria dos
Direitos Humanos e
Desenvolvimento S
ocial - SDHDS

Luiz Carlos
Saldanha Ferreira ME

VALOR DO

DESPESAS

RECURSO*

R$ 157.674,33

VALOR RECEBIDO
EM 2017

- Material de
consumo, serviços de
terceiros - pessoa
jurídica e despesas
administrativas.

R$ 0,00

- Colaboração
financeira para
contrapartida;

R$ 0,00

R$ 15.767,43

*Valor referente ao Termo de Convênio, Contratos de Colaboração e aditivos. Seguem em anexo os respectivos instrumentos
de parceria para fins de comprovação.

META PROGRAMADA
01 Campanha educativa no Município de Fortaleza
com a produção e distribuição mínima de 250 mil
panfletos informativos.
FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS

META EXECUTADA
01 Campanha educativa no Município
de Fortaleza

Participação em oficinas, palestras e mobilizações, a fim de conscientizar sobre o combate
ao trabalho infantil no município de Fortaleza.
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RESULTADOS ALCANÇADOS
Promoção da cidadania e respeito aos direitos humanos e sociais das crianças e
adolescentes (0-18 anos) que se encontra em situação de trabalho infantil; Redução das
violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência; Rompimento
do ciclo da violência doméstica e familiar; Proteção dos indivíduos e suas famílias, bem
como a inclusão destes em serviços e com acesso a oportunidades; Envolvimento da
sociedade na erradicação do trabalho infantil na cidade de Fortaleza/CE.
DIFICULDADES ENCONTRADAS
Conscientizar a população a respeito da desnaturalização da exploração do Trabalho
Infantil.
PROPOSTA PARA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES
Permanecer com ações educativas a respeito do trabalho infantil nos pontos de maior
incidência no município de Fortaleza, buscando sensibilizar o maior número de pessoas.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS

PROJETO DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE
FORTALEZA
OBJETIVO
Promover as ações e estratégicas articuladas do Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil no âmbito Municipal.
ATIVIDADES REALIZADAS
O Centro de Formação e Inclusão Social Nossa Senhora de Fátima foi habilitado mediante
competência e capacidade técnica para executar o Projeto de Erradicação ao Trabalho
Infantil no Município de Fortaleza, pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social e
combate a fome. E terão as atividades iniciadas em 2018.
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PÚBLICO ALVO
Crianças/Adolescentes inseridos ou não nas atividades do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos, ofertados nos equipamentos de execução direta (Cras e
Unidades Sociais) e Entidades conveniadas, todos os 26 Cras, 06 Creas e Organização da
Sociedade Civil, e suas famílias.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Município de Fortaleza.
RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
FUNÇÃO

QTD

VÍNCULO

Supervisor Técnico

01

Prestação de serviço com registro na CTPS

Coordenador de Projeto

01

Prestação de serviço com registro na CTPS

RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS
ORIGEM

VALOR DO

DESPESAS

RECURSO*
Secretaria dos
Direitos Humanos e
Desenvolvimento S
ocial - SDHDS

R$ 159.000,00

VALOR RECEBIDO
EM 2017

- Pagamento de
pessoal, material de
consumo, serviços de
terceiros - pessoa
jurídica e despesas
administrativas.

R$ 159.000,00

*Valor referente ao Termo de Colaboração. Segue em anexo respectivo instrumento de parceria para fins de comprovação.

FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS
Participação em Campanhas, Capacitações e Seminários, a fim de conscientizar e
sensibilizar sobre o combate ao Trabalho Infantil no município de Fortaleza.
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ALTA COMPLEXIDADE
COGESTÃO DE CENTROS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO
Apoiar o processo de qualificação e reordenação dos serviços de acolhimento de crianças e
adolescentes (0-18 anos) executados diretamente pela Secretaria Municipal de Trabalho,
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (SETRA), por meio de cogestão dos seus
abrigos institucionais, a fim de proporcionar às crianças e adolescentes que se encontram
em situação de risco por estarem em situação de rua, órfãos, abandonados ou afastados da
família por determinação judicial, alternativa de moradia, em caráter temporário, com a
garantia de acolhimento afetivo e material adequados, além do atendimento às
necessidades básicas de saúde, educação, lazer, alimentação, vestuário e acesso aos
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recursos comunitários.
ATIVIDADES REALIZADAS
- Oferecimento de local adequado ao acolhimento em caráter temporário;
- Acompanhamento dos processos;
- Viabilização de regularização de documentação;
- Visitas Institucionais;
- Ações Intersetoriais em Rede (Diagnósticos Sociais e Encaminhamentos para Órgãos
Públicos e Empresas Privadas);
- Atividades Pedagógicas, recreativas e de reforço escolar;
- Encaminhamento a cursos profissionalizantes e programas de aprendizagem;
- Atividades de lazer, culturais e esportivas;
- Visitas domiciliares;
- Participação nas audiências e estudos de caso;
- Elaboração de relatórios.
PÚBLICO ALVO
Crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva (ECA,
Art. 101), aplicada por autoridade judicial, em função do abandono ou cujas famílias ou
responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de
cuidado e proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem
ou, na sua impossibilidade, o encaminhamento para família substituta.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Município de Fortaleza.
RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
FUNÇÃO

QTD

VÍNCULOS

Assistente Administrativo

02

Prestação de serviço com registro na CTPS

Assistente Social

02

Prestação de serviço com registro na CTPS

Contador

01

Contrato de Prestação de Serviços

Coordenador

01

Prestação de serviço com registro na CTPS

Coordenador de Projeto

01

Prestação de serviço com registro na CTPS

Coordenador Técnico

01

Prestação de serviço com registro na CTPS

Pedagogo

01

Prestação de serviço com registro na CTPS

Administrativo
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Psicólogo

02

Prestação de serviço com registro na CTPS

Supervisor de Unidade

02

Prestação de serviço com registro na CTPS

RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS
ORIGEM
Secretaria d
os Direitos
Humanos e
Desenvolvim
ento Social SDHDS
AR
Comercio e
Serviço
LTDA-EPP

VALOR DO
RECURSO*

R$ 1.710.000,00

R$ 171.000,00

DESPESAS

VALOR RECEBIDO
EM 2017

- Pagamento de
pessoal, material de
consumo, serviços de
terceiros - pessoa
jurídica e despesas
administrativas.
- Colaboração
financeira para
contrapartida;

R$ 451.250,00

R$ 66.500,00

*Valor referente ao Convênio e aditivos. Segue em anexo Convênio para fins de comprovação.

META PROGRAMADA
META EXECUTADA
40 crianças e adolescentes.
51 crianças e adolescentes.
FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS
Participação direta nas ações de planejamentos e construção de rotinas da casa de acordo
com as especificidades e faixas etárias.
RESULTADOS ALCANÇADOS
Promoção da cidadania e respeito aos direitos humanos e sociais das crianças e
adolescentes (0-18 anos) acolhidos, oferecimento de espaço de acolhida adequado,
redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência,
redução da presença de pessoas em situação de rua e abandono, proteção dos indivíduos
e suas famílias, bem como a inclusão destes em serviços e com acesso a oportunidades,
além de rompimento do ciclo da violência doméstica e familiar.
DIFICULDADES ENCONTRADAS
Capacitar todos os profissionais para atuação com os públicos atendidos em suas
especificidades.
PROPOSTA PARA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES
Articular a participação em capacitações contemplando toda a equipe dos acolhimentos.
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EIXO 02: PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E/OU BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DE
OUTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS
CENTRO DE INCLUSÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL - CITS
OBJETIVO
Promover a qualificação profissional visando a autonomia econômica, inclusão tecnológica
e social da população dos territórios de abrangência dos Centros de Inclusão Tecnológica e
Social.
ATIVIDADES REALIZADAS
- Promoção da qualificação profissional visando à autonomia econômica, inclusão
tecnológica e social da população dos territórios de abrangência dos Centros de Inclusão
Tecnológica e Social;
- Promoção de ações de integração das famílias e da comunidade no fortalecimento dos
laços comunitários e da prática cidadã, oferecendo atividades socioesportivas e culturais
diversas.
PÚBLICO ALVO
Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, com idade a partir de 07 anos em
situação de risco e vulnerabilidade social, Mulheres chefes de família, cadastradas no
Cadúnico, Trabalhadores sem ocupação e desempregados, Pessoas que trabalham na
condição de autônomo, Jovens de 16 a 29 anos a procura do primeiro emprego, Segmentos
especiais:

Populações

indígenas,

Quilombolas,

Afrodescendentes,

Pessoas

com

deficiência, LGBTT; Apenados e egressos do sistema penal e de Medidas socioeducativas.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Município de Fortaleza
RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
FUNÇÃO

QTD.

VÍNCULOS

Assistente Administrativo

3

Prestação de serviço com registro na CTPS

Assistente Técnico I

10

Prestação de serviço com registro na CTPS

Assistente Técnico II

5

Prestação de serviço com registro na CTPS

Auxiliar de Cozinha

6

Prestação de serviço com registro na CTPS

Aux. Serviços Gerais

5

Prestação de serviço com registro na CTPS

Auxiliar Administrativo

4

Prestação de serviço com registro na CTPS

Diretor de Unidade

7

Prestação de serviço com registro na CTPS

Gerente de Projeto

1

Prestação de serviço com registro na CTPS

Motorista

2

Prestação de serviço com registro na CTPS

Centro de Formação e Inclusão Social Nossa Senhora de Fátima - CNPJ: 01.604.488/0001-29
Endereço: Rua Antônio Candeia, 245, Guajirú, Fortaleza, Ceará - CEP: 60.843-230
Fone: +55 85 3276.7568 | 98821.7690
e-mail: cfisnossasenhoradefatima@gmail.com
www.cfisnossasenhoradefatima.com.br

Porteiro Diurno

14

Prestação de serviço com registro na CTPS

Porteiro Noturno

14

Prestação de serviço com registro na CTPS

Supervisor

1

Prestação de serviço com registro na CTPS

Supervisor de Unidade

3

Prestação de serviço com registro na CTPS

Supervisor Técnico

1

Prestação de serviço com registro na CTPS

Técnico Administrativo

2

Prestação de serviço com registro na CTPS

RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS
ORIGEM

Secretaria do
Trabalho e
Desenvolvimento
Social - STDS

VALOR DO
RECURSO*

DESPESAS

VALOR
RECEBIDO EM
2017

R$ 3.343.509,38

- Pagamento de
pessoal, material de
consumo, serviços de
terceiros - pessoa
jurídica e despesas
administrativas.

R$ 3.343.509,38

*Valor referente ao Termo de Colaboração e aditivos. Segue em anexo respectivo instrumento de parceria para fins de
comprovação.

META PROGRAMADA:
1960 beneficiários da qualificação profissional
3040 beneficiários das atividades
socioesportivas
FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS
Participação ativa nas atividades realizadas.

META EXECUTADA:
1757 beneficiários da qualificação
profissional 3048 beneficiários das
atividades socioesportivas

RESULTADOS ALCANÇADOS
Profissionalização de pessoas em situação de vulnerabilidade social, integrando-os ao
mundo do trabalho, bem como contribuindo para a promoção do protagonismo através da
reflexão crítica e da participação cidadã.
DIFICULDADES ENCONTRADAS
Integração com a rede intersetorial no território de cada CITS.
PROPOSTA PARA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES
Realização de capacitação contínua com a equipe de colaboradores que atuam nos CITS,
além de visitas institucionais aos equipamentos do território, visando fortalecer a integração
com a rede.
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REGISTRO FOTOGRÁFICO

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL TRANSFORMANDO O FUTURO
OBJETIVO
Promover a qualificação social e profissional, consolidando ações de diversas políticas, a
fim de oportunizar a inserção e reinserção dos cidadãos cearenses em situação de
vulnerabilidade social e econômica no mundo do trabalho, fortalecendo o mercado formal e
informal através de ações produtivas.
ATIVIDADES REALIZADAS
- Cursos profissionalizantes;
- Oficinas e Palestras de orientação ao Mercado de Trabalho;
- Oficinas sobre Temas transversais para suporte de elevação da escolaridade, economia
solidária, equidade de gênero, gestão pública e terceiro setor;
- Treinamentos;
- Ações Intersetoriais em rede;
- Encaminhamentos para o mundo do trabalho
PÚBLICO ALVO
Adolescentes, Jovens e Adultos de ambos os sexos residentes no município de Fortaleza.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Bairro Guajiru e adjacências.
RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
FUNÇÃO

QTD.

VÍNCULOS

Instrutores

02

Profissionais voluntários disponibilizados e/ou
contratados pelos parceiros do projeto.
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RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS
ORIGEM

VALOR DO RECURSO*

DESPESAS

LC Maia Júnior Comercial
EPP
CLETO LINS WANDERLEY
NETO

Doação de Kit pedagógicos para
o curso de Maquiagem
Doação de Kit pedagógico para o
cursos de Informática

-

* Valor/doação referente aos Contratos de Colaboração que segue em anexo para fins de comprovação.

META PROGRAMADA
02 cursos de qualificação profissional
FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS

META EXECUTADA
02 cursos de qualificação profissional

Participação ativa nas atividades realizadas.
RESULTADOS ALCANÇADOS
Profissionalização de pessoas em situação de vulnerabilidade, integrando-os ao mundo do
trabalho, bem como contribuindo para a promoção do protagonismo através da reflexão
crítica e da participação cidadã.
DIFICULDADES ENCONTRADAS
Adesão dos inscritos nos cursos.
PROPOSTA PARA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES
Divulgação compatível com o curso a ser executado.
REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROJETO CRIANDO OPORTUNIDADES
OBJETIVO
Executar ações de Qualificação Social e Profissional do Trabalho Cearense para pessoas a
partir de 15 anos, em situação de vulnerabilidade social.
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ATIVIDADES REALIZADAS
- Cursos profissionalizantes;
- Oficinas e Palestras de orientação ao Mercado de Trabalho;
- Encaminhamentos para mercado de trabalho.
PÚBLICO ALVO
Mulheres chefes de família, cadastradas no CADÚNICO, trabalhadores (as) sem ocupação,
pessoas que trabalham na condição de autônoma, populações indígenas, quilombolas,
afrodescendentes e pessoas com deficiência, apenados e egressos do Sistema Penal em
situação de vulnerabilidade social.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Municípios do Estado do Ceará.
RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
FUNÇÃO

QTD.

VÍNCULOS

02
01

Prestação de serviço com registro na CTPS
Prestação de serviço com registro na CTPS

Supervisor Técnico
Motorista

RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS
ORIGEM

Secretaria do
Trabalho e
Desenvolviment
o Social- STDS

VALOR DO
RECURSO

Lote 10 R$ 233.755,64

Lote 02 –
R$ 243.842,98

DESPESAS
- Pagamento de
pessoal, material de
consumo, serviços de
terceiros - pessoa
jurídica
- Pagamento de
pessoal, material de
consumo, serviços de
terceiros

VALOR RECEBIDO
EM 2017

R$ 0,00

R$ 0,00

*Valor referente aos Termos de Colaboração e aditivos. Seguem em anexo os respectivos instrumentos de parceria para fins
de comprovação.

META PROGRAMADA
META EXECUTADA
47 cursos
47 cursos
FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS
Participação nas aulas teóricas e práticas, sugerindo ao instrutor atividades e melhorias.
RESULTADOS ALCANÇADOS
Profissionalização de pessoas em situação de vulnerabilidade, integrando-os ao mundo do
trabalho, bem como contribuindo para a promoção do protagonismo através da reflexão
crítica e da participação cidadã.
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DIFICULDADES ENCONTRADAS
- Contratação de profissionais qualificados para ministrar os cursos ofertados;
- Dificuldades de contratação referente ao vínculo empregatício.
PROPOSTA PARA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES
Adequação jurídico-financeira às necessidades do projeto, reduzindo o formalismo
excessivo.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS

PROJETO GARANTINDO ACESSIBILIDADE
OBJETIVO
Desenvolver ações de qualificação social e profissional para 80 (oitenta) pessoas com
deficiência e seus familiares que tenha interesse de trabalhar nesse segmento com idade a
partir de 15 anos, em situação de vulnerabilidade social e econômica nos municípios da
Macrorregião da Grande Fortaleza.
ATIVIDADES REALIZADAS
- Realização dos cursos de Cozinheiro, Maquiador, Massoterapia, Assistente Administrativo
e Recepcionista, respeitando a carga horária máxima de 4 (quatro) horas diárias;
- Inscrição dos egressos dos Cursos junto ao Sistema Público de Emprego, Trabalho e
Renda, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego – SINE – Comprovantes de Inscrição
no Sistema Mais Emprego do MTE.
PÚBLICO ALVO
Pessoas com deficiência, suas famílias e quem tenha interesse em trabalhar nesse
segmento.
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ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Estado do Ceará.
RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
FUNÇÃO

QTD

VÍNCULOS

Supervisores
3
Prestação de serviço com registro na CTPS
pedagógicos
RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS
ORIGEM

VALOR DO

DESPESAS

RECURSO*

Secretaria do
Trabalho e
Desenvolvimento
Social- STDS

R$ 64.000,00

VALOR RECEBIDO
EM 2017

- Pagamento de
pessoal, material de
consumo, serviços de
terceiros - pessoa
jurídica e despesas
administrativas.

R$ 0,00

*Valor referente ao Termo de Colaboração. Segue em anexo respectivo instrumento de parceria para fins de comprovação.

META PROGRAMADA
META EXECUTADA
80 beneficiários
80 beneficiários
FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS
Participação nas aulas teóricas e práticas, com orientação dos instrutores.
RESULTADOS ALCANÇADOS
Profissionalização de pessoas com deficiência e seus familiares, integrando-os ao mundo
do trabalho, bem como contribuindo para a promoção do protagonismo através da reflexão
crítica e da participação cidadã.
DIFICULDADES ENCONTRADAS
- Contratação de profissionais qualificados para ministrar os cursos ofertados;
- Dificuldades de contratação referente ao vínculo empregatício.
PROPOSTA PARA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES
Adequação jurídico-financeira às necessidades do projeto, reduzindo o formalismo
excessivo.
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NUTRIÇÃO SAUDÁVEL
OBJETIVO
Contribuir para a segurança alimentar e nutricional de pessoas em situação de
vulnerabilidade e risco social, por meio de doação de uma refeição nutritiva, da doação de
alimentos e de ações educativas.
ATIVIDADES REALIZADAS
- Oferecimento de um lanche por turno / cardápio balanceado.
- Ações Educativas: Palestras, Oficinas, Seminários e Encontros com a disseminação de
conhecimentos sobre nutrientes e nutrição com qualidade; Saúde e Higiene; Hábitos de
alimentação saudável.
PÚBLICO ALVO
Pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Município de Fortaleza.
RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
FUNÇÃO

QTD

VÍNCULOS

Nutricionista
Instrutores, Oficineiros e
Palestrantes.

01
-

Termo de Voluntariado
Profissionais voluntários disponibilizados e/ou
contratados pelos parceiros do projeto.

RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS
*Segue em anexo instrumento de parceria para fins de comprovação.

ORIGEM

VALOR DO RECURSO*

DESPESAS

SESC

- Doação de hortifrutis e
alimentos proteicos através do
Projeto Mesa Brasil.

-
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META PROGRAMADA:
Atendimento de 100% dos beneficiários de todos
os projetos executados na sede da instituição.
FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS

META EXECUTADA:
100% dos beneficiários.

- Recebimento de Lanches;
- Participação ativa nas atividades realizadas.
RESULTADOS ALCANÇADOS
Melhora da qualidade de vida através do fornecimento de uma refeição com caráter
nutricional adequado.
DIFICULDADES ENCONTRADAS
Captação de parcerias.
PROPOSTA PARA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES
Distribuição de portfólios em empresas.
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EIXO 03: AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL
OBJETIVOS
Com o intuito de tornar os beneficiários protagonistas na comunidade, as Ações de
Mobilização Social tem o objetivo de promover as boas práticas sociais e angariar fundos
para a organização para desenvolver as ações festivas e atividades.
FEIRAS BENEFICENTES
OBJETIVO
Compartilhar os aprendizados materializados e arrecadar fundos visando à sustentabilidade
das atividades realizadas pela instituição.
ATIVIDADES REALIZADAS
- Elaboração das oficinas, partilha dos conhecimentos nos grupos, produção de artigos;
- Organização e divulgação da feira beneficente;
- Exposição e comercialização dos produtos produzidos nas oficinas;
- Arrecadação de fundos para as atividades do grupo;
PÚBLICO ALVO
Participantes das atividades da Entidade, famílias e comunidade.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Comunidade do Guajiru e adjacências.
META PROGRAMADA:

META EXECUTADA:

Participação de 100% dos beneficiários de todos os
projetos executados na sede da instituição.
FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS

100% dos beneficiários.

Participação ativa na produção dos artigos, mobilização da comunidade, divulgação e
organização da feira, além de comercialização do material produzido.
RESULTADOS ALCANÇADOS
Partilha de conhecimentos e arrecadação de fundos para as atividades da instituição.
DIFICULDADES ENCONTRADAS
Formação de parcerias.
PROPOSTA PARA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES
Maior divulgação através de visitas para divulgar as ações da instituição no comércio local.
BINGOS BENEFICENTES
OBJETIVO
Arrecadar fundos para realização de confraternizações e eventos em comemoração as
datas

festivas.

Os

beneficiários

participam

diretamente

da

venda

dos

bingos,

compreendendo assim a importância do seu papel social dentro da entidade e da
comunidade. O material a ser ofertado vem proveniente de doações das empresas
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parceiras.
ATIVIDADES REALIZADAS
- Arrecadação de produtos a serem sorteados;
- Divulgação e mobilização comunitária;
- Organização dos Bingos.
PÚBLICO ALVO
Beneficiários dos projetos da instituição, famílias e comunidade.
PERÍODO DE EXECUÇÃO EM 2017
Bimestral.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Comunidade do Guajiru e adjacências.
RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS
Artigos e mercadorias doadas por parceiros.
META PROGRAMADA:
Participação de 100% dos beneficiários de todos os
projetos executados na sede da instituição.
FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS

META EXECUTADA:
100% dos beneficiários.

Participação ativa na organização, venda de cartelas e realização do bingo.
RESULTADOS ALCANÇADOS
Mobilização comunitária e arrecadação de fundos para as atividades do serviço.
DIFICULDADES ENCONTRADAS
Formação de parcerias.
PROPOSTA PARA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES
Maior divulgação através de visitas para divulgar as ações da instituição no comércio local.
CAMPANHAS EDUCATIVAS
OBJETIVO
Disseminar informações e desenvolver bons hábitos, abordando temas que estão
diretamente ligadas a questões importantes para a comunidade. A presença da instituição
na comunidade é necessária para proporcionar novos conhecimentos, sensibilizando para
questões sociais e despertando o senso crítico, bem como para divulgar a missão, trabalho
e serviços da instituição.
ATIVIDADES REALIZADAS
Campanha de divulgação;
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Sensibilização da comunidade;
Mobilização Comunitária;
Panfletagem;
Caminhada;
Apresentações artísticas.
PÚBLICO ALVO
Beneficiários dos projetos da instituição, famílias, escolas, unidades de saúde, entidades e
comunidade em geral.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Comunidade do Guajiru e adjacências.
TEMÁTICAS ABORDADAS
Campanha de combate ao mosquito Aedes Aegypti e doenças do período chuvoso;
Campanha de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes;
Campanha de enfrentamento ao trabalho infantil;
Campanha de enfrentamento a violência contra a pessoa idosa;
Campanha de enfrentamento ao suicídio - Setembro Amarelo;
Campanha de prevenção ao câncer de mama - Outubro Rosa;
Campanha de Enfrentamento a violência contra mulher - Semana do Laço Branco.
META PROGRAMADA:

META EXECUTADA:

Participação de 100% dos beneficiários de todos os
100% dos beneficiários.
projetos executados na sede da instituição.
FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
Participação ativa no planejamento, ensaios, divulgação e eventos.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Sensibilização da comunidade sobre questões sociais de interesse público, além de
mobilização comunitária para campanhas.
DIFICULDADES ENCONTRADAS
Formação de parcerias.
PROPOSTA PARA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES
Maior divulgação através de visitas para divulgar as ações da instituição no comércio local.
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EVENTOS EM DATAS COMEMORATIVAS
OBJETIVO
Fortalecer os vínculos, através da memória cultural, buscando resgatar a identidade da
comunidade. Nesse sentido as datas comemorativas são lembradas e vivenciadas dentro
da instituição, com o objetivo de resgatar as culturas tradicionais, ampliar o senso crítico e o
trabalho coletivo, onde os beneficiários realizam atividades intergeracionais tais como
apresentações musicais, teatrais e de danças.
ATIVIDADES REALIZADAS
- Sensibilização sobre as datas comemorativas;
- Eventos alusivos a datas comemorativas;
- Apresentações artísticas e culturais.
PÚBLICO ALVO
Beneficiários dos projetos da instituição, famílias e comunidade.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Comunidade do Guajiru e adjacências.
RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS
- Doações de materiais diversos;
- Arrecadação realizada nos movimentos: bingos e feiras.
META PROGRAMADA:
Participação de 100% dos beneficiários de todos os
projetos executados na sede da instituição.
FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS

META EXECUTADA:
100% dos beneficiários.

Participação ativa no planejamento, ensaios, divulgação e eventos.
RESULTADOS ALCANÇADOS
Fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
DIFICULDADES ENCONTRADAS
Participação das famílias.
PROPOSTA PARA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES
Ampliar o alcance das visitas domiciliares.
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7. FOLHA DE CIÊNCIA E APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE
2017
Fortaleza, 05 de Janeiro de 2018.

______________________________________________________________
SILVIA RAQUEL DE ARAÚJO RODRIGUES
Presidente

______________________________________________________________
MARIA LUANA PEREIRA SOARES
Tesoureira

______________________________________________________________
ADÍLIA DE ALMEIDA MENDES
Secretária
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