
 

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 

 

CNPJ nº 04.772.982/0001-90   
Av. Dom Luís, 685, salas 08 e 09  – Meireles – CEP 60 160-230 – Fortaleza – Ceará 

Telefone – 85 3244 3378  
    ades.agencia@gmail.com 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - ANO 2016 
 

SITUAÇÃO DE INSCRIÇÃO: 

( X  ) Entidade ou Organização de Assistência Social 

(    ) Entidade inscrita em CMAS de outro município 
 
A entidade está inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social de Fortaleza sob o número 
131, desde 18 /10 / 2012. 
 

(    ) Serviço / Programa / Projeto / Benefício (especificar abaixo): 

 

Caracterização das ofertas da Entidade: 
(  X  ) Atendimento (e/ou); 
(  X  ) Assessoramento (e/ou); (Ação preponderante) 
(  X  ) Defesa e Garantia de Direitos. (Ação preponderante) 

 

01. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE: 

Nome da Entidade: 
Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - ADES 

CNPJ da Entidade: 
04.772.982/0001-90 

Endereço da Entidade: 
Av. Dom Luis, 685 salas 08 e 09 – Meireles 

Telefone(s): 
(85) 3244 3378 

Fax: 
(85) 3244 3378 

Ponto de Referência: 
Esquina com a Rua Leonardo Mota 

E-mail(s): 
ades.agencia@gmail.com  

Home page:  
www.agenciaades.org.br   

Responsável pela Entidade: 
Maria Walhirtes Frota de Albuquerque 

02. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS: 

De acordo com o que está a previsto no Estatuto a ADES registrado em 06 de novembro de 2011 
sob o nº 196968 no Cartório Melo Júnior, Terceiro Registro de Títulos e Documentos e Registro de 
Pessoas Jurídicas de Fortaleza-Ceará são as seguintes:   

Art. 2° - A Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - ADES tem por finalidades: 
I. Promoção da assistência social; 

II. Promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; 
III. Promoção gratuita do desenvolvimento de programas econômicos, culturais, educacionais, 

ambientais e de saúde em prol do desenvolvimento integrado e sustentável; 
IV. Promoção do desenvolvimento e execução de Programas de Capacitação e qualificação 
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profissional; 
V. Promoção de pesquisas, estudos especiais, editoração e publicações; 

VI. Promoção de assessoramento e/ou consultoria à sociedades civis ou governamentais de 
interesse público ou privado, nacionais ou estrangeiras; 

VII. Promoção e administração de projetos e empreendimentos de organizações públicas ou 
privadas nacionais ou estrangeiras; 

VIII. Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros 
valores universais; 

IX. A experimentação não lucrativa, de novos modelos sócio-educativos e sistemas alternativos 
de produção, comércio, emprego, crédito e micro crédito. 

X. Promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social. 
Parágrafo Único - Os serviços na área de educação e saúde de que trata o inciso III do artigo 2º 
deste Estatuto serão promovidos gratuitamente e com recursos próprios, observando-se a forma 
complementar de participação das organizações de que trata a Lei nº 9.790/99, sendo vedado o 
condicionamento da prestação de serviço ao recebimento de doação, contrapartida ou 
equivalente.  
 

03. OBJETIVOS: 

O Estatuto da ADES não conta com um artigo específico sobre seus objetivos, no entanto coerente 
com suas finalidades previstas no art. 2º, o objetivo da ADES é contribuir na implementação das 
políticas públicas, programas e projetos nas áreas de Assistência Social, Economia, Meio Ambiente, 
Direitos Humanos, Saúde, Trabalho e Geração de Renda, e Segurança Alimentar visando à melhoria 
da qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento integrado e sustentável, se propondo 
para atingir seus objetivos o que está previsto no art. 4º do Estatuto da ADES: 

Art. 4° - Para alcançar os objetivos a ADES se propõe a: 

I. Atuar por meio da execução direta de projetos, programas ou planos de ações, da doação de 
recursos físicos, humanos e financeiros, ou prestação de serviços intermediários de apoio a 
outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuam em áreas afins. 

II. Realizar ações diretamente ou através de convênio, contrato, termo de parceria, 
estabelecimento de cooperação, com instituições públicas ou privadas, nacionais ou 
estrangeiras; 

III. Captar e aplicar recursos financeiros necessários a implementação de suas atividade; 
IV. Contratar serviços técnicos especializados inclusive para gerenciamento de Programas 

Específicos, de pessoas ou organizações, quando necessário for; 
V. Realizar, promover e organizar eventos científicos, culturais e de negócios;  

VI. Adotar quaisquer outras medidas compatíveis com suas atividades. 
 

04. ORIGEM DOS RECURSOS: 

Os recursos previstos para o desenvolvimento e execução dos projetos advêm dos convênios, 
contratos e termos de parceria celebrados e a serem celebrados com órgãos públicos e empresas 
privadas e estão disciplinados no art. 25 do Estatuto da ADES citado abaixo: 

Art. 25 – Os recursos financeiros necessários à manutenção da instituição poderão ser obtidos por: 
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I.  Termos de Parceria, convênios e contratos firmados com o Poder Público para financiamento 
de projetos na sua área de atuação; 

II.  Contratos e acordos firmados com entidades públicas e privadas, empresas e agências 
nacionais e internacionais; 

III.  Doações, legados e heranças de pessoas físicas e pessoas jurídicas, nos termos da legislação 
aplicável; 

IV.  Rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros e outros, pertinentes ao patrimônio 
sob sua administração; 

V.  Contribuição dos associados; 
VI.  Recebimentos de direitos autorais; 

VII.   Receitas oriundas de bazar, da venda de produtos doados usados ou inservíveis.  
 

Parágrafo Único - Os recursos da Agência serão integralmente aplicados na consecução de seus 
objetivos sociais, ficando vedados os atos de mera liberalidade e comprometedores das finanças 
sociais, inclusive avais e finanças de caráter pessoal, bem como a distribuição de lucros, benefícios 
de vantagens de qualquer espécie aos seus dirigentes. 

A captação de recursos realizada pela ADES decorre essencialmente de sua participação em editais 
e certames promovidos por instituições públicas, quando a instituição obtém pontuação que a 
coloca como vencedora do lote a que está concorrendo. 

CONVÊNIO OBJETO DO CONVÊNIO 
PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

RECURSO 
APLICADO 

Convênio 55/ 2013 
Projeto de 
Disseminação e 
Fortalecimento das 
Ações de Proteção 
Social Básica e 
Segurança Alimentar e 
Nutricional.  STDS 

A disseminação e fortalecimento 
das ações de Proteção Social 
Básica e Segurança Alimentar e 
Nutricional.  

2013/2017 1.613.066,00 

Convênio 01/2013 
Projeto de Apoio ao 
Aprimoramento da 
Gestão do Sistema 
Único de Assistência 
Social no Ceará.   STDS 

A execução do Projeto de Apoio 
ao aprimoramento da Gestão do 
Sistema Único de Assistência 
Social – SUAS no âmbito 
Estadual e Municipal. 

2013/2017  269.930,00 

Convênio 56/ 2013 
Projeto de 
Desenvolvimento de 
Ações Junto a Crianças e 
Adolescentes na Faixa 
Etária de 06 a 17 anos.   
STDS 

A execução de serviço 
socioassistencial para crianças e 
adolescentes na faixa etária de 
07 a 17 anos e onze meses, 
credenciado e executado, 
conforme o Plano de Trabalho.  

2013/2016 713.164,48 

Convênio 257/2013 
Projeto Centro de 

A execução do Projeto Centro de 
Profissionalização Inclusiva para 2013/2016  971.957,78 
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Profissionalização 
Inclusiva para Pessoa 
com Deficiência - CEPID 

Pessoa com Deficiência – CEPID, 
que visa realização de ações de 
qualificação social e profissional 
e inserção no mercado de 
trabalho destinados 
prioritariamente à pessoas com 
deficiência a partir de 16 anos.     

Convênio 131/15 - 
Projeto de Apoio a 
Inclusão Social através 
do Centro de Inclusão 
Social e Profissional - 
Unidade Monsenhor 
Amarílio Rodrigues. 

Inclusão social e profissional de 
segmentos vulnerabilizados 
através de ações desenvolvidas 
de forma descentralizada pelo 
Centro de Inclusão Social e 
Profissional – Unidade Mons. 
Amarílio Rodrigues, 
contribuindo para a consecução 
dos objetivos do Ceará Pacífico, 
um dos eixos estratégicos do 
Plano de Governo. 

2016 314.400,00 

Selo UNICEF - Município 
Aprovado - Edição 2013-
2016 

Prestar serviço técnico na 
realização de atividades de 
coordenação, como foco 
complementar e contributivo e 
de apoio à APDMCE para 
realização do projeto "Selo 
UNICEF". 

2013/2016 168.000,00 

Termo de Colaboração 
nº 27/16 - Projeto: 
Disseminação e 
Fortalecimento da 
Política de Assistência 
Social e Segurança 
Alimentar e Nutricional. 

Execução de ações de 
fortalecimento e disseminação 
da Política de Assistência Social 
na área da Proteção Básica e 
SAN com vista elevar a 
competência técnica e gerencial 
dos operadores dos programas 
da Proteção Social Básica. 

2016/2017 2.396.520,00 

Termo de Colaboração 
nº 31/16 - Projeto 
Espaço Viva Gente 

Serviço Socioassistencial para 
Criança e Adolescente de 06 a 
29 anos de Idade em Situação 
de      Vulnerabilidade Social. 

2016/2017 1.120.000,00 

Termo de Colaboração 
nº 53/16 - Projeto 
Centro de 
Profissionalização 
Inclusiva para Pessoa 
com Deficiência. 

Gerenciamento do Centro de 
Profissionalização Inclusiva para 
Pessoa com Deficiência 

2016/2017 1.542.112,08 
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06. INFRAESTRUTURA: 

Base Física de Funcionamento da gestão da ADES  
Endereço: Av. Dom Luis, 685, salas 08 e 09 – Meireles – Fortaleza – CE - CEP: 60.160-230 

Ambientes – 05 ambientes climatizados (recepção/recursos humanos, financeiro e coordenadoria, 
copa, almoxarifado) em prédio comercial e 03 banheiros. 

Equipamentos – 06 computadores e periféricos, 04 impressoras, mobiliário de escritório, sendo 06 
birôs, 20 cadeiras, 02 mesas de reunião, 03 armários com 02 portas, 02 armários estante, 05 
armários prateleiras suspensas, 05 gaveteiros com 03 gavetas, 03 arquivos, 03 split, 01 geladeira, 01 
aparelho de microondas, 01 cafeteira elétrica, 01 aparelho telefônico, 03 aparelhos celulares, 01 
aparelho de fax, 01 flanelógrafo, 01 TV digital 32”, 01 quadro branco, 01 aparelho de multimídia, 01 
sistema de segurança, 01 câmera fotográfica, 01 veículo Voyage ano 2012, dentre outros. 

Base Física de Funcionamento da gestão do Projeto Centro de Inclusão Social e Profissional - CISP - 
Unidade Monsenhor Amnarilio Rodrigues 
Endereço: Rua Carlos Barbosa , N° 150, Papicu – Fortaleza – CE - CEP: 60.175-355 

Ambientes - 01 mini auditório com capacidade para 30 pessoas, 3 salas de aula, 01 laboratório de 
informática, 1 salão multiuso, 01  bloco administrativo (coordenação, recursos humanos e secretaria), 
recepção e estar, refeitório,  copa, cozinha almoxarifado climatizadas em prédio comercial e 04 banheiros (01 
adaptado). 

07. IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS, E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS  

CONFORME TABELA 2, ANEXA. 
 

 
Fortaleza, 10 de abril 2017. 

 
 

 
REPRESENTANTE LEGAL  

Maria Walhirtes Frota de Albuquerque  
Presidente da ADES 
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TABELA II - ANEXO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2016  

IDENTIFICAÇÃO DE CADA SERVIÇO, PROJETO, PROGRAMA OU BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL 

NOME DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO E BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL: Projeto de Disseminação e Fortalecimento da Política de Assistência 
Social e Segurança Alimentar e Nutricional – Conv. 55/13 

OBJETIVO (S):  
 Disseminar e fortalecer as ações de Proteção Social Básica e Segurança Alimentar e Nutricional; 
 Ampliar oportunidades de qualificação e melhoria do atendimento efetivado por operadores das políticas de assistência social, direitos 

humanos e segurança alimentar dos Municípios, do Estado e da Sociedade Civil. 

PÚBLICO-ALVO: Prioritariamente profissionais da política de assistência social com atuação em diferentes municípios do Estado do Ceará, gestores 
públicos da assistência social, conselheiros de direitos dos conselhos das políticas públicas de assistência social, idoso, criança e adolescente, 
segurança alimentar e nutricional, delegados eleitos de conferências, entidades integrantes da rede socioassistencial, trabalhadores que executam os 
diferentes programas e projetos da política de assistência social incluindo a área da proteção Social Básica e Proteção especial. 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: 90% das ações são realizadas no Município de Fortaleza atingindo os profissionais dos 184 municípios do Estado do 
Ceará e os 10% restantes são realizadas nas Regiões Administrativas do Estado. 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS: Os recursos humanos envolvidos na execução das ações do projeto incluem os contratados com vínculo 
trabalhista regularizado com a ADES abaixo relacionado, os contratados para ações pontuais específicas tais como, palestrantes, instrutores, 
assessoria especializada, dentre outras. Além do quadro especificado abaixo a ADES conta com uma equipe fixa de suporte a todos os projetos e 
ações desenvolvidas pela entidade que estão relacionados no final deste Plano.    

  

RECURSOS HUMANOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO 

CATEGORIA QUANTIDADE A CONTRATAR 

Nível médio 11 

Nível superior 23 
 

RECURSOS FINANCEIROS QUE FORAM UTILIZADOS: R$ 1.613.066,00 
Órgão concedente: Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social/STDS 

ATIVIDADES REALIZADAS:  

METAS PROGRAMADAS:  
 Gerenciar o funcionamento de duas unidades de ABCs (Pirambu e João 

XXXIII) Realizar ações de apoio e capacitação na área de SAN  

METAS EXECUTADAS: 
 ABC Pirambu e ABC João XXXIII com pleno funcionamento. 
 Realização de ações de capacitação e disseminação da política de SAN 
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 Capacitar, prestar assessoria e apoio técnico a gestores, profissionais 
e agentes públicos dos municípios com CRAS, com cofinanciamento 
de BE e PAIF e executores do Programa Bolsa Família e CadÚnico. 

 Reproduzir material didático e de comunicação para os eventos de 
capacitação 

 Realizar cursos e encontros para fortalecer as intervenções dos 
profissionais da CPSB no monitoramento e avaliação 

 Apoiar demandas de eventos temáticos na área da defesa de direitos 
e política de assistência social incluindo estâncias de controle social. 

 Monitorar e prestar apoio técnico às ações dos CRAS do Estado do 
Ceará 

 Assessorar e capacitar conselheiros, gestores, agentes públicos do 
Estado, Municípios e ONGs executores e coparticipantes da Política de 
Assistência Social e Segurança Alimentar, equipes da STDS executores 
da Política Estadual de Assistência Social na área da Proteção Social 
Básica e Especial gestores e usuários do SUAS, participantes e 
executores dos programas PAIF, BE, Bolsa Família atendendo a 
demanda encaminhada pela STDS e Conselhos Setoriais. 

incluindo apoio a Semana da Alimentação e Feira de Agricultura 
Familiar. 

 Capacitação e assessoramento a gestores, profissionais e agentes 
públicos dos municípios (ação de capacitação, elaboração de arte 
gráfica/visual, produção, reprodução e distribuição de material 
didático/técnico e de comunicação, produção de material 
personalizado para os eventos, passagem área, hospedagem, ajuda de 
custo). 

 Desenvolver ações de fortalecimento do trabalho técnico executado 
pelas equipes executoras da política de assistência social da STDS e 
dos municípios. 

 Realização de cursos, seminários, encontros para a equipe da CPSB 
inclusive na área do Projeto Estação Família e Diversidade e 
Acessibilidade. 

 Realização de cursos, seminários, encontros para a equipe da CPSB. 
 Eventos temáticos apoiados e realizados, tais como: dia da criança, dia 

do idoso, dia da mulher, dia de combate a violência contra o idoso, dia 
da igualdade racial, direitos da pessoa com deficiência, dia dos direitos 
humanos, dia do autismo.    

 Capacitação e acompanhamento às ações dos CRAS no Estado do 
Ceará. 

 Fortalecimento da gestão das Políticas de Assistência Social, dos 
Direitos da Pessoa Idosa, da Pessoa com Deficiência, da criança e do 
adolescente e de SAN coordenadas e executadas pelos municípios e 
redes socioassistenciais. 

FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS: O Projeto Fortalecimento das Políticas Sociais Coordenadas Pela STDS foi planejado e elaborado por 
equipe da ADES a partir de rica discussão tendo como base nos termos contidos no Edital de Seleção Pública promovido pela STDS em 2013 com 
aditivos até dezembro 2016.  
O citado projeto já na sua concepção estabelece na sua metodologia os diferentes espaços de participação onde está assegurado ao público alvo o 
seu direito de opinar, contribuir e avaliar as ações decorrentes dessa intervenção. Nesse sentido durante todo o processo de execução do projeto há 
a realização de ações que permitem a participação do público quer através de reuniões, oficinas, fichas de sondagem, avaliação e monitoramento, 
debates, dentre outros espaços. 
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RESULTADOS ALCANÇADOS: 100% das metas previstas foram executadas conforme descrito no item Atividades Realizadas acima (Metas Programadas 
e Metas Executadas). 

DIFICULDADES ENCONTRADAS: contenção de despesas das Prefeituras dificultando o deslocamento dos usuários para as capacitações.  

PROPOSTA PARA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES: fortalecer as articulações com os gestores municipais da assistência social nos municípios. 
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NOME DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO E BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL: PROJETO DE APOIO PARA AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO 
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS NO ÂMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL – Conv. 01/13 

OBJETIVO (S): Garantir suporte técnico e operacional para a efetividade de ações empreendidas para a consolidação do modelo de gestão do SUAS 
em consonância com  os pressupostos da Constituição Federal de 1988, da LOAS e da PNAS prestando apoio técnico aos municípios com ações de 
capacitação e assessoramento aos gestores, técnicos e conselheiros. O projeto contempla um conjunto de ações que se caracteriza na área de 
assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos conforme Resolução 27/2011 na medida em que se possibilita o desenvolvimento de atividades de 
assessoramento técnico, administrativo, político e financeiro, de formação político cidadã incluindo capacitação de conselheiros, gestores, técnicos e 
profissionais executores da política de assistência social, de ações de monitoramento e de controle social, de capacitação e formação com produção 
de conhecimentos voltados aos trabalhadores, gestores públicos e entidades com atuação na política de assistência social e segurança alimentar e 
nutricional. 

PÚBLICO-ALVO: Prioritariamente profissionais da política de assistência social com atuação em diferentes municípios do Estado do Ceará, gestores 
públicos da assistência social, trabalhadores do SUAS, conselheiros de direitos dos conselhos das políticas públicas de assistência social, idoso, criança 
e adolescente, segurança alimentar e nutricional, delegados eleitos nas conferências, entidades integrantes da rede socioassistencial, trabalhadores 
que executam os diferentes programas e projetos da política de assistência social incluindo a área da proteção Social Básica e Proteção Especial. 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: As ações são realizadas nos 184 municípios do Estado do Ceará atingindo os profissionais destes municípios. 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS: Os recursos humanos envolvidos na execução das ações do projeto incluem os contratados com vínculo 
trabalhista regularizado com a ADES, os contratados para ações pontuais específicas tais como, palestrantes, instrutores, assessoria especializada, 
dentre outras. A ADES conta com uma equipe fixa de suporte a todos os projetos e ações desenvolvidas pela entidade que estão relacionados no final 
deste Plano. 

RECURSOS FINANCEIROS QUE FORAM UTILIZADOS: R$ 269.930,00 
Órgão concedente: Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social/STDS 

ATIVIDADES REALIZADAS: 

METAS PROGRAMADAS:  
 Capacitação e eventos 
 Assessoria 
 Publicações 
 Suporte Operacional 

METAS EXECUTADAS:  
 Suporte técnico e capacitação de equipes técnicas municipais dos 36 

municípios da área de abrangência do PforR. 
 Realização de oficinas de avaliação das ações desenvolvidas pela STDS 

na implementação das políticas públicas sob sua responsabilidade  
 Apoio a 5 eventos municipais e regionais que contribuem para 

implementação das políticas da STDS e de inclusão socioprodutiva e 
aprimoramento do SUAS. 
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 Monitoramento para implementação do Sistema Informativo de 
Indicadores de Resultados da STDS 

 Publicações e divulgação de resultados 
 Suporte operacional às ações e demandas dos programas da STDS 

FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS: O Projeto APOIO E INCENTIVO A GESTÃO ESTADUAL E MUNICIPAIS DO SUAS foi planejado para ser 
executado em atendimento a uma demanda real e como canal de socialização dos conhecimentos produzidos junto aos diferentes atores da Política 
Social com vista ao fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social – SUAS como instrumento de efetivação de direitos e ampliação do acesso à 
proteção social. 
O citado projeto já na sua concepção estabelece em sua metodologia os diferentes espaços de participação onde está assegurado ao público alvo o 
seu direito de opinar, contribuir e avaliar as ações decorrentes dessa intervenção. Nesse sentido durante todo o processo de execução do projeto há a 
realização de ações que permitem a participação do público quer através de reuniões, oficinas, fichas de sondagem, avaliação e monitoramento, 
debates, dentre outros espaços. 

RESULTADOS ALCANÇADOS: 100% das metas previstas foram executadas conforme descrito no item Atividades Realizadas acima (Metas Programadas 
e Metas Executadas). 

DIFICULDADES ENCONTRADAS: contenção de despesas das Prefeituras dificultando o deslocamento dos usuários para as capacitações.  

PROPOSTA PARA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES: fortalecer as articulações com os gestores municipais da assistência social nos municípios. 
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NOME DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO E BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL: PROJETO ESPAÇO VIVA GENTE – Conv. 56/13 

OBJETIVO (S): O Projeto Espaço Viva Gente – é um espaço sócio-educativo que atende em horário complementar ao da escola contribuindo para a 
melhoria da qualidade de vida do usuário, assegurando prioritariamente a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à educação, ao esporte, 
ao lazer, à preparação para o trabalho, à convivência familiar e comunitária, atendendo o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente em 
seu art. 3º e no Capítulo IV – Do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. A proposta busca ainda contribuir de forma significativa para a 
melhoria da qualidade de vida das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, fazendo da arte e da cultura um propulsor do 
desenvolvimento humano, estimulando a autoestima e a construção de um projeto de vida. 

PÚBLICO-ALVO: crianças e adolescentes de 07 a 17 anos e suas famílias. 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Município de Fortaleza atingindo especificamente o bairro do Passaré e seu entorno. 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS: Os recursos humanos envolvidos na execução das ações do projeto incluem os contratados com vínculo 
trabalhista regularizado com a ADES abaixo relacionado, os contratados para ações pontuais específicas tais como, palestrantes, instrutores, 
assessoria especializada, dentre outras. Além do quadro especificado abaixo a ADES conta com uma equipe fixa de suporte a todos os projetos e 
ações desenvolvidas pela entidade que estão relacionados no final deste Plano. 

    RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO 

CATEGORIA QUANTIDADE A CONTRATAR 

Nível médio 47 

Nível superior 06 
 

RECURSOS FINANCEIROS QUE FORAM UTILIZADOS: R$ 713.164,48 

ATIVIDADES REALIZADAS:  

METAS PROGRAMADAS: 
 Oferecer ações de complementariedade entre Família, Estado e 

Comunidade às crianças e adolescentes atendidas fazendo da arte e 
da educação um potencializador do desenvolvimento humano 
saudável; 

 Oferecer às crianças e adolescentes oficinas sócio-pedagógicas, 
esportivas e artísticas a partir de suas aptidões e potencialidades 
favorecendo melhoria cognitiva, afetiva, espiritual, educativa e 

METAS EXECUTADAS: 
 Oferecimento de ações de complementariedade entre Família, 

Estado e Comunidade ás crianças e adolescentes atendidas no Espaço 
Vivam Gente.   

 Oferecimento de oficinas sócio-pedagógicas, esportivas e artísticas ás 
crianças e adolescentes atendidas no Espaço Viva Gente a partir da 
realização e participação em eventos tais como: Festival de Música, 
competições esportivas dentro e fora do Estado, feiras, encontros,  
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formação de grupos artísticos e descoberta de novos talentos locais 
 Estimular a participação das crianças e adolescentes em outros 

serviços socioassistenciais e equipamentos da comunidade visando à 
sua inclusão social e sua autogestão. 

 Envolver as famílias das crianças e adolescentes atendidos em todas 
as etapas de desenvolvimento das ações, fortalecendo a manutenção 
dos vínculos familiares, comunitários e afetivos e elevação de sua 
autoestima. 

 Contribuir para a construção do projeto de vida das crianças e 
adolescentes atendidos a partir da formação de sua identidade, do 
respeito às diversidades cultural, étnico-racial, de gênero e orientação 
sexual numa perspectiva de uma convivência comunitária solidaria. 

 Contratação e capacitação das equipes de execução das ações. 

exposições e seminários.    
 Estimulo a participação das crianças e adolescentes em outros 

serviços socioassistenciais e equipamentos da comunidade.  
 Envolvimento das famílias das crianças e adolescentes em todas as 

etapas de desenvolvimento das ações do Espaço Viva Gente e do 
Projeto Estação Família. 

 Construção do projeto de vida das crianças e adolescentes atendidos 
a partir da formação de sua identidade, do respeito às diversidades 
cultural, étnico-racial, de gênero e orientação sexual numa 
perspectiva de uma convivência comunitária solidaria. 

 Equipes contratadas e capacitadas. 

FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS: O Projeto ESPAÇO VIVA GENTE desenvolve ações de complementariedade entre família, estado e 
comunidade através de atividades sociopedagógicas, artísticas e esportivas favorecendo a melhoria cognitiva, afetiva, educacional, esportiva, 
espiritual e a formação de grupos artísticos visando a descoberta de novos talentos e favorecendo um desenvolvimento humano saudável.      
O citado projeto já na sua concepção estabelece na sua metodologia os diferentes espaços de participação onde está assegurado ao público alvo o 
seu direito de opinar, contribuir e avaliar as ações decorrentes dessa intervenção. Nesse sentido durante todo o processo de execução do projeto há 
a realização de ações que permitem a participação do público quer através de reuniões, oficinas, fichas de sondagem, avaliação e monitoramento, 
debates, dentre outros espaços. 

RESULTADOS ALCANÇADOS: 100% das metas previstas fossem executadas conforme descrito no item Atividades Realizadas acima (Metas 
Programadas e Metas Executadas). 

DIFICULDADES ENCONTRADAS: rede socioassistencial do território muito escassa e restrita para inserção do público alvo.  

PROPOSTA PARA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES: fortalecer a articulação com os CRAS e CREAS do território. 
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NOME DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO E BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL: CENTRO DE PROFISSIONALIZAÇÃO INCLUSIVA PARA PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA - CEPID – Conv. 257/13 

OBJETIVO (S): O projeto se caracteriza como uma proposta estruturada para o desenvolvimento de ações de qualificação social e profissional e 
inserção no mercado de trabalho destinados prioritariamente à pessoas com deficiência, a partir de 16 anos de idade. 
Trata-se de uma iniciativa que procura implementar estratégias dirigidas à pessoa com deficiência como forma de garantir direitos e estimular sua 
participação e inserção social e produtiva, o qual tem como objeto promover a inclusão social e produtiva de pessoas com deficiência no mundo do 
trabalho. Nesse sentido se propõe a:  

 Inserir os beneficiários no mundo do trabalho, em ocupações com vínculo empregatício ou em outras atividades produtivas legais geradoras 
de renda. 

 Promover a iniciação de paratletas em modalidades esportivas adaptadas para pessoas com deficiência. 

PÚBLICO-ALVO: Pessoas com deficiência que estão fora do mercado de trabalho. 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Projeto desenvolvido em Fortaleza com atendimento ao publico oriundo de todas as Regionais e a RMF. 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS: Os recursos humanos envolvidos na execução das ações foram contratados pela ADES através do convênio com 
a STDS. São compostos por profissionais especializados no trato com o público alvo, sendo respeitado o percentual legal  na contratação de pessoas 
com deficiência. O quantitativo deverá respeitar às necessidades e prioridades prevista para a execução das ações. 

RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO 

CATEGORIA QUANTIDADE A CONTRATAR 

Nível médio 32 

Nível superior 10 

Somado à equipe contratada o projeto conta com a equipe da ADES listada no final deste relatório além de instrutores e profissionais contratados em 
cursos e capacitação eventual.   

RECURSOS FINANCEIROS QUE FORAM UTILIZADOS: R$ 971.957,78 

ATIVIDADES REALIZADAS: 

METAS PROGRAMADAS: 
 Realizar a manutenção da estrutura física e logística de 

funcionamento do CEPID, incluindo adaptação e adequação de 
espaço 

METAS EXECUTADAS: 
 Realização da manutenção dos equipamentos e áreas do CEPID, 

espaço interno e externo (jardins, estacionamento, piscina, quadra de 
esportes juntamente com seus equipamentos) 
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 Garantir a realização do atendimento psicossocial dos beneficiários. 
 Promover a criação de oportunidades de trabalho, emprego e renda 

frente ao mundo do trabalho através de cursos tipo Ensino à 
Distância - EAD (interiorização das ações) através de formação 
socioprofissional com vistas à inserção na atividade produtiva 

 Inserir os beneficiários no mundo do trabalho, em ocupações com 
vínculo empregatício ou em outras atividades produtivas legais 
geradoras de renda. 

 Promover a iniciação de paratletas em modalidades esportivas 
adaptadas para pessoas com deficiência. 

 Realizar eventos, oficinas, encontros, feiras, amostras, seminários, 
e/ou eventos de natureza profissionalizante,  esportiva e cultural tais 
como, Dia D para contratação de PCD, Concurso Ceará Moda 
Acessível, Corrida CEPID - Inclusão em Movimento, Meia Virada 
Cultural. 

 Contratação e capacitação das equipes de execução das ações. 

 Realização de diagnósticos para inserção no mercado de trabalho, 
promoção da assistência social dos beneficiários e articulação com as 
instituições empregadoras. 

 Realização de ações de Formação Social e Profissional divididas em 19 
turmas 

 Inserção no Mundo do Trabalho de 20% do público atendido 
 Realização de treino de paratletas para competições bem como de 

atividades sócio esportivas, lazer e cultura à comunidade. 
 Realização de 10 eventos em formato de oficinas, encontros, 

seminários, e/ou eventos de natureza esportiva e cultural. 
 Equipes contratadas e capacitadas. 
 

FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS: Os usuários participam como protagonista da ação na medida em que estão inseridos no processo 
sociopedagógico de resgate de possibilidades de superação de sua situação de vulnerabilidade a partir da inclusão social e produtiva. Serão 
assegurados na execução da proposta espaços para o fortalecimento de diálogo, avaliação através de Reunião com usuários, famílias, aplicação de 
ficha de sondagem e avaliação. 

RESULTADOS ALCANÇADOS: 100% das metas previstas fossem executadas conforme descrito no item Atividades Realizadas acima (Metas 
Programadas e Metas Executadas). 

DIFICULDADES ENCONTRADAS: a crise econômica atual tem dificultado a absorção por parte das empresas do público alvo no mercado de trabalho. 

PROPOSTA PARA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES: insistir na busca de parcerias. 
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NOME DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO E BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL: PROJETO DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DO CENTRO DE 
INCLUSÃO SOCIAL E PROFISSIONAL - UNIDADE MONSENHOR AMARÍLIO RODRIGUES. – Conv 131/15 

OBJETIVO (S): Inclusão social e profissional de segmentos vulnerabilizados através de ações desenvolvidas de forma descentralizada pelo Centro de 
Inclusão Social e Profissional – Unidade Mons. Amarílio Rodrigues, contribuindo para a consecução dos objetivos do Ceará Pacífico, um dos eixos 
estratégicos do Plano de Governo 

PÚBLICO-ALVO: Adolescentes e jovens de 14 a 24 anos pertencentes à famílias em situação de vulnerabilidade social prioritariamente integrante do 
CadUnico do Bolsa Família. 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Projeto será desenvolvido no bairro do Papicu/Verdes Mares, sendo a prioridade os adolescentes e jovens moradores 
do bairro e adjacências, estando no entanto aberto a outros jovens moradores de outras comunidades. 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS:  

RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO 

CATEGORIA QUANTIDADE A CONTRATAR 

Nível médio 00 

Nível superior 01 
 

RECURSOS FINANCEIROS QUE FORAM UTILIZADOS: R$ 50.000,00  

ATIVIDADES REALIZADAS: 

METAS PROGRAMADAS: 
 Realização dos Cursos de Técnicas Administrativas no universo do 

Escritório, Curso de Turismo e Eventos e Curso de Informática. 
 Desenvolvimento de um processo de capacitação massiva para a 

inclusão social e geração de trabalho e renda. 
 Promoção do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 
 Garantia de acesso às atividades de formação técnico profissional de 

adolescentes e jovens na perspectiva da lei da Aprendizagem. 

METAS EXECUTADAS: 
 Cursos realizados e jovens capacitados; 
 Capacitação massiva realizada; 
 Famílias apoiadas 
 Cursos realizados e público inserido no processo de 

aprendizagem e no mundo do trabalho 

FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS: Reunião com usuários e as famílias; Participação na gestão e nas atividades de vida diária da unidade; 
Ficha de sondagem. 

RESULTADOS ALCANÇADOS: 100% das metas previstas fossem executadas conforme descrito no item Atividades Realizadas acima (Metas 
Programadas e Metas Executadas). 

DIFICULDADES ENCONTRADAS: a crise econômica atual tem dificultado a absorção das empresas do público alvo no mercado de trabalho. 

PROPOSTA PARA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES: insistir na busca de parcerias. 
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NOME DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO E BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL: SELO UNICEF - MUNICÍPIO APROVADO - EDIÇÃO 2013-2016 

OBJETIVO (S): O projeto se constituiu em uma experiência de assessoria e apoio à uma entidade de assistência social, de modo complementar e 
contributivo e de apoio à APDMCE na execução do projeto Selo UNICEF - Município Aprovado - Edição 2013 -2016. 
Nesse sentido, considerando a sua missão institucional da ADES esse apoio se caracteriza a execução de ações na área de assessoramento previsto na 
Tipificação dos Serviços da Assistência Social. 

PÚBLICO-ALVO: 
Crianças, adolescentes e suas famílias dos municípios participantes do Selo nos Estados da Federação.   
Articuladores municipais do Selo 
Membros dos Conselhos de Direito nos municípios 
Adolescentes participantes do NUCA – Núcleo de Cidadania do Adolescente 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL:  
157 Municípios no CE 
149 municípios no RN 
151 municípios no PI. 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS: A execução desse projeto ficará a cargo da diretoria executiva da ADES e o seu desenvolvimento acontecerá em 
articulação com a APDMCE - Associação Para o Desenvolvimento Econômico e Social, e os recursos humanos envolvidos nesta ação serão contratados 
mediante acordo entre as partes respeitando as demandas e necessidades decorrentes da evolução das atividades desenvolvidas. Está previsto: 
coordenação do projeto, instrutores, palestrantes, formadores, articuladores e apoio a suporte operacional do projeto. 

RECURSOS FINANCEIROS QUE FORAM UTILIZADOS: R$ 112.000,00 - serviço técnico na realização de atividades de assistência administrativa, com 
foco complementar e contributivo e de apoio à APDMCE, para a realização do projeto “SELO UNICEF – MUNICÍPIO APROVADO – EDIÇÃO 

ATIVIDADES REALIZADAS: Realização dos ciclos V a VI de capacitação nos três estados – CE, RN, PI, com a formação para gestão por qualidade e para 
a redução das desigualdades para cerca de 600 pessoas por município em cada ciclo. 
Realização de apresentação e formação (02 em cada estado) na Plataforma Crescendo Juntos para cerca de 600  atores sociais cada.  

METAS PROGRAMADAS:  
- realizar 03 Ciclos de capacitação dos municípios participantes do Selo 
UNICEF – Município Aprovado no CE, RN e PI. 
- orientar as ações da atual edição do Selo UNICEF nos municípios 
participantes. 
- realizar ações de apresentação e formação na plataforma Crescendo 

METAS EXECUTADAS:  
- 03 Ciclos de capacitação dos municípios participantes do Selo UNICEF – 
Município Aprovado no CE, RN e PI realizadas 
- municípios participantes orientados sobre as ações a serem executadas 
no processo de certificação e na metodologia de gestão por resultados 
implantados nessa edição; 
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Juntos.  - Plataforma Crescendo Juntos apresentada, atores capacitados. 

FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS: A entidade deve descrever quais foram às estratégias utilizadas para favorecer a participação dos 
usuários, como no relatório de atividades deve conter como se deu a forma de participação dos usuários em todas as etapas do plano, como lista de 
frequência, fotografias, vídeos, relatório de planejamento ou reuniões em que constem a participação dos usuários. 
Os técnicos municipais, gestores, articuladores, adolescentes e outros membros da Comissão Intersetorial recebem a formação e multiplicam a 
mesma em seus municípios, aplicando estratégias para redução das desigualdades e proteção de crianças e adolescentes nos municípios.  

RESULTADOS ALCANÇADOS:  
- melhoria de indicadores sociais no tocante a proteção de crianças e adolescentes; 
- fortalecimento da rede de proteção à crianças e adolescente; 
- fortalecimento do protagonismo juvenil nos municípios participantes 
- promoção do acesso e da multiplicação de informações sobre os direitos da criança e adolescente 

DIFICULDADES ENCONTRADAS:  
- alta rotatividade dos técnicos municipais; 
- dificuldade de reconhecimento pelos próprios municípios de suas fragilidades 
- dificuldade de implementação do trabalho intersetorial 

PROPOSTA PARA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES:  
- fortalecer junto aos gestores da importância de garantir a continuidade dos profissionais dos quadros municipais, principalmente através da 
realização de concursos públicos. 
- priorizar estratégias e ações de baixo custo e que fortaleçam o trabalho intersetorial para melhoria e acesso de crianças e adolescentes aos seus 
direitos 
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NOME DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO E BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL: Projeto de Disseminação e Fortalecimento da Política de Assistência 
Social e Segurança Alimentar e Nutricional – Termo de Colaboração nº 27/16 

OBJETIVO (S):  
 Disseminar e fortalecer as ações de Proteção Social Básica e Segurança Alimentar e Nutricional; 
 Ampliar oportunidades de qualificação e melhoria do atendimento efetivado por operadores das políticas de assistência social, direitos 

humanos e segurança alimentar dos Municípios, do Estado e da Sociedade Civil. 

PÚBLICO-ALVO: Prioritariamente profissionais da política de assistência social com atuação em diferentes municípios do Estado do Ceará, gestores 
públicos da assistência social, conselheiros de direitos dos conselhos das políticas públicas de assistência social, idoso, criança e adolescente, 
segurança alimentar e nutricional, delegados eleitos de conferências, entidades integrantes da rede socioassistencial, trabalhadores que executam os 
diferentes programas e projetos da política de assistência social incluindo a área da proteção Social Básica e Proteção especial. 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: 90% das ações são realizadas no Município de Fortaleza atingindo os profissionais dos 184 municípios do Estado do 
Ceará e os 10% restantes são realizadas nas Regiões Administrativas do Estado. 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS: Os recursos humanos envolvidos na execução das ações do projeto incluem os contratados com vínculo 
trabalhista regularizado com a ADES abaixo relacionado, os contratados para ações pontuais específicas tais como, palestrantes, instrutores, 
assessoria especializada, dentre outras. Além do quadro especificado abaixo a ADES conta com uma equipe fixa de suporte a todos os projetos e 
ações desenvolvidas pela entidade que estão relacionados no final deste Plano.    

  

RECURSOS HUMANOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO 

CATEGORIA QUANTIDADE A CONTRATAR 

Nível médio 11 

Nível superior 23 
 

RECURSOS FINANCEIROS QUE FORAM UTILIZADOS: R$ 2.396.520,00 
Órgão concedente: Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social/STDS 

ATIVIDADES REALIZADAS:  

METAS PROGRAMADAS:  
 Gerenciar o funcionamento de duas unidades de ABCs (Pirambu e João 

XXXIII) Realizar ações de apoio e capacitação na área de SAN  
 Capacitar, prestar assessoria e apoio técnico a gestores, profissionais 

e agentes públicos dos municípios com CRAS, com cofinanciamento 

METAS EXECUTADAS: 
 ABC Pirambu e ABC João XXXIII com pleno funcionamento. 
 Realização de ações de capacitação e disseminação da política de SAN 

incluindo apoio a Semana da Alimentação e Feira de Agricultura 
Familiar. 

mailto:ades.agencia@gmail.com


 

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 

 

CNPJ nº 04.772.982/0001-90   
Av. Dom Luís, 685, salas 08 e 09  – Meireles – CEP 60 160-230 – Fortaleza – Ceará 

Telefone – 85 3244 3378  
    ades.agencia@gmail.com 

de BE e PAIF e executores do Programa Bolsa Família e CadÚnico. 
 Reproduzir material didático e de comunicação para os eventos de 

capacitação 
 Realizar cursos e encontros para fortalecer as intervenções dos 

profissionais da CPSB no monitoramento e avaliação 
 Apoiar demandas de eventos temáticos na área da defesa de direitos 

e política de assistência social incluindo estâncias de controle social. 
 Monitorar e prestar apoio técnico às ações dos CRAS do Estado do 

Ceará 
 Assessorar e capacitar conselheiros, gestores, agentes públicos do 

Estado, Municípios e ONGs executores e coparticipantes da Política de 
Assistência Social e Segurança Alimentar, equipes da STDS executores 
da Política Estadual de Assistência Social na área da Proteção Social 
Básica e Especial gestores e usuários do SUAS, participantes e 
executores dos programas PAIF, BE, Bolsa Família atendendo a 
demanda encaminhada pela STDS e Conselhos Setoriais. 

 Capacitação e assessoramento a gestores, profissionais e agentes 
públicos dos municípios (ação de capacitação, elaboração de arte 
gráfica/visual, produção, reprodução e distribuição de material 
didático/técnico e de comunicação, produção de material 
personalizado para os eventos, passagem área, hospedagem, ajuda de 
custo). 

 Desenvolver ações de fortalecimento do trabalho técnico executado 
pelas equipes executoras da política de assistência social da STDS e 
dos municípios. 

 Realização de cursos, seminários, encontros para a equipe da CPSB 
inclusive na área do Projeto Estação Família e Diversidade e 
Acessibilidade. 

 Realização de cursos, seminários, encontros para a equipe da CPSB. 
 Eventos temáticos apoiados e realizados, tais como: dia da criança, dia 

do idoso, dia da mulher, dia de combate a violência contra o idoso, dia 
da igualdade racial, direitos da pessoa com deficiência, dia dos direitos 
humanos, dia do autismo.    

 Capacitação e acompanhamento às ações dos CRAS no Estado do 
Ceará. 

 Fortalecimento da gestão das Políticas de Assistência Social, dos 
Direitos da Pessoa Idosa, da Pessoa com Deficiência, da criança e do 
adolescente e de SAN coordenadas e executadas pelos municípios e 
redes socioassistenciais. 

FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS: O Projeto Fortalecimento das Políticas Sociais Coordenadas Pela STDS foi planejado e elaborado por 
equipe da ADES a partir de rica discussão tendo como base nos termos contidos no Edital de Seleção Pública promovido pela STDS em 2013 com 
aditivos até dezembro 2016.  
O citado projeto já na sua concepção estabelece na sua metodologia os diferentes espaços de participação onde está assegurado ao público alvo o 
seu direito de opinar, contribuir e avaliar as ações decorrentes dessa intervenção. Nesse sentido durante todo o processo de execução do projeto há 
a realização de ações que permitem a participação do público quer através de reuniões, oficinas, fichas de sondagem, avaliação e monitoramento, 
debates, dentre outros espaços. 

RESULTADOS ALCANÇADOS: 100% das metas previstas foram executadas conforme descrito no item Atividades Realizadas acima (Metas Programadas 
e Metas Executadas). 

mailto:ades.agencia@gmail.com


 

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 

 

CNPJ nº 04.772.982/0001-90   
Av. Dom Luís, 685, salas 08 e 09  – Meireles – CEP 60 160-230 – Fortaleza – Ceará 

Telefone – 85 3244 3378  
    ades.agencia@gmail.com 

DIFICULDADES ENCONTRADAS: contenção de despesas das Prefeituras dificultando o deslocamento dos usuários para as capacitações.  

PROPOSTA PARA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES: fortalecer as articulações com os gestores municipais da assistência social nos municípios. 
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NOME DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO E BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL: PROJETO ESPAÇO VIVA GENTE – Termo de Colaboração nº 31/16 

OBJETIVO (S): O Projeto Espaço Viva Gente – é um espaço sócio-educativo que atende em horário complementar ao da escola contribuindo para a 
melhoria da qualidade de vida do usuário, assegurando prioritariamente a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à educação, ao esporte, 
ao lazer, à preparação para o trabalho, à convivência familiar e comunitária, atendendo o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente em 
seu art. 3º e no Capítulo IV – Do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. A proposta busca ainda contribuir de forma significativa para a 
melhoria da qualidade de vida das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, fazendo da arte e da cultura um propulsor do 
desenvolvimento humano, estimulando a autoestima e a construção de um projeto de vida. 

PÚBLICO-ALVO: Criança e Adolescente de 06 a 29 anos de Idade em Situação de Vulnerabilidade Social. 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Município de Fortaleza atingindo especificamente o bairro do Passaré e seu entorno. 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS: Os recursos humanos envolvidos na execução das ações do projeto incluem os contratados com vínculo 
trabalhista regularizado com a ADES abaixo relacionado, os contratados para ações pontuais específicas tais como, palestrantes, instrutores, 
assessoria especializada, dentre outras. Além do quadro especificado abaixo a ADES conta com uma equipe fixa de suporte a todos os projetos e 
ações desenvolvidas pela entidade que estão relacionados no final deste Plano. 

    RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO 

CATEGORIA QUANTIDADE A CONTRATAR 

Nível médio 47 

Nível superior 06 
 

RECURSOS FINANCEIROS QUE FORAM UTILIZADOS: R$ 1.120.000,00 

ATIVIDADES REALIZADAS:  

METAS PROGRAMADAS: 
 Oferecer ações de complementariedade entre Família, Estado e 

Comunidade às crianças e adolescentes atendidas fazendo da arte e 
da educação um potencializador do desenvolvimento humano 
saudável; 

 Oferecer às crianças e adolescentes oficinas sócio-pedagógicas, 
esportivas e artísticas a partir de suas aptidões e potencialidades 
favorecendo melhoria cognitiva, afetiva, espiritual, educativa e 

METAS EXECUTADAS: 
 Oferecimento de ações de complementariedade entre Família, 

Estado e Comunidade ás crianças e adolescentes atendidas no Espaço 
Vivam Gente.   

 Oferecimento de oficinas sócio-pedagógicas, esportivas e artísticas ás 
crianças e adolescentes atendidas no Espaço Viva Gente a partir da 
realização e participação em eventos tais como: Festival de Música, 
competições esportivas dentro e fora do Estado, feiras, encontros,  
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formação de grupos artísticos e descoberta de novos talentos locais 
 Estimular a participação das crianças e adolescentes em outros 

serviços socioassistenciais e equipamentos da comunidade visando à 
sua inclusão social e sua autogestão. 

 Envolver as famílias das crianças e adolescentes atendidos em todas 
as etapas de desenvolvimento das ações, fortalecendo a manutenção 
dos vínculos familiares, comunitários e afetivos e elevação de sua 
autoestima. 

 Contribuir para a construção do projeto de vida das crianças e 
adolescentes atendidos a partir da formação de sua identidade, do 
respeito às diversidades cultural, étnico-racial, de gênero e orientação 
sexual numa perspectiva de uma convivência comunitária solidaria. 

 Contratação e capacitação das equipes de execução das ações. 

exposições e seminários.    
 Estimulo a participação das crianças e adolescentes em outros 

serviços socioassistenciais e equipamentos da comunidade.  
 Envolvimento das famílias das crianças e adolescentes em todas as 

etapas de desenvolvimento das ações do Espaço Viva Gente e do 
Projeto Estação Família. 

 Construção do projeto de vida das crianças e adolescentes atendidos 
a partir da formação de sua identidade, do respeito às diversidades 
cultural, étnico-racial, de gênero e orientação sexual numa 
perspectiva de uma convivência comunitária solidaria. 

 Equipes contratadas e capacitadas. 

FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS: O Projeto ESPAÇO VIVA GENTE desenvolve ações de complementariedade entre família, estado e 
comunidade através de atividades sociopedagógicas, artísticas e esportivas favorecendo a melhoria cognitiva, afetiva, educacional, esportiva, 
espiritual e a formação de grupos artísticos visando a descoberta de novos talentos e favorecendo um desenvolvimento humano saudável.      
O citado projeto já na sua concepção estabelece na sua metodologia os diferentes espaços de participação onde está assegurado ao público alvo o 
seu direito de opinar, contribuir e avaliar as ações decorrentes dessa intervenção. Nesse sentido durante todo o processo de execução do projeto há 
a realização de ações que permitem a participação do público quer através de reuniões, oficinas, fichas de sondagem, avaliação e monitoramento, 
debates, dentre outros espaços. 

RESULTADOS ALCANÇADOS: 100% das metas previstas fossem executadas conforme descrito no item Atividades Realizadas acima (Metas 
Programadas e Metas Executadas). 

DIFICULDADES ENCONTRADAS: rede socioassistencial do território muito escassa e restrita para inserção do público alvo.  

PROPOSTA PARA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES: fortalecer a articulação com os CRAS e CREAS do território. 
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NOME DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO E BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL: CENTRO DE PROFISSIONALIZAÇÃO INCLUSIVA PARA PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA - CEPID – Termo de Colaboração nº 53/16 

OBJETIVO (S): O projeto se caracteriza como uma proposta estruturada para o desenvolvimento de ações de qualificação social e profissional e 
inserção no mercado de trabalho destinados prioritariamente à pessoas com deficiência, a partir de 16 anos de idade. 
Trata-se de uma iniciativa que procura implementar estratégias dirigidas à pessoa com deficiência como forma de garantir direitos e estimular sua 
participação e inserção social e produtiva, o qual tem como objeto promover a inclusão social e produtiva de pessoas com deficiência no mundo do 
trabalho. Nesse sentido se propõe a:  

 Inserir os beneficiários no mundo do trabalho, em ocupações com vínculo empregatício ou em outras atividades produtivas legais geradoras 
de renda. 

 Promover a iniciação de paratletas em modalidades esportivas adaptadas para pessoas com deficiência. 

PÚBLICO-ALVO: Pessoas com deficiência que estão fora do mercado de trabalho. 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Projeto desenvolvido em Fortaleza com atendimento ao publico oriundo de todas as Regionais e a RMF. 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS: Os recursos humanos envolvidos na execução das ações foram contratados pela ADES através do convênio com 
a STDS. São compostos por profissionais especializados no trato com o público alvo, sendo respeitado o percentual legal  na contratação de pessoas 
com deficiência. O quantitativo deverá respeitar às necessidades e prioridades prevista para a execução das ações. 

RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO 

CATEGORIA QUANTIDADE A CONTRATAR 

Nível médio 32 

Nível superior 10 

Somado à equipe contratada o projeto conta com a equipe da ADES listada no final deste relatório além de instrutores e profissionais contratados em 
cursos e capacitação eventual.   

RECURSOS FINANCEIROS QUE FORAM UTILIZADOS: R$ 1.542.112,08 

ATIVIDADES REALIZADAS: 

METAS PROGRAMADAS: 
 Realizar a manutenção da estrutura física e logística de 

funcionamento do CEPID, incluindo adaptação e adequação de 
espaço 

METAS EXECUTADAS: 
 Realização da manutenção dos equipamentos e áreas do CEPID, 

espaço interno e externo (jardins, estacionamento, piscina, quadra de 
esportes juntamente com seus equipamentos) 
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 Garantir a realização do atendimento psicossocial dos beneficiários. 
 Promover a criação de oportunidades de trabalho, emprego e renda 

frente ao mundo do trabalho através de cursos tipo Ensino à 
Distância - EAD (interiorização das ações) através de formação 
socioprofissional com vistas à inserção na atividade produtiva 

 Inserir os beneficiários no mundo do trabalho, em ocupações com 
vínculo empregatício ou em outras atividades produtivas legais 
geradoras de renda. 

 Promover a iniciação de paratletas em modalidades esportivas 
adaptadas para pessoas com deficiência. 

 Realizar eventos, oficinas, encontros, feiras, amostras, seminários, 
e/ou eventos de natureza profissionalizante,  esportiva e cultural tais 
como, Dia D para contratação de PCD, Concurso Ceará Moda 
Acessível, Corrida CEPID - Inclusão em Movimento, Meia Virada 
Cultural. 

 Contratação e capacitação das equipes de execução das ações. 

 Realização de diagnósticos para inserção no mercado de trabalho, 
promoção da assistência social dos beneficiários e articulação com as 
instituições empregadoras. 

 Realização de ações de Formação Social e Profissional divididas em 19 
turmas 

 Inserção no Mundo do Trabalho de 20% do público atendido 
 Realização de treino de paratletas para competições bem como de 

atividades sócio esportivas, lazer e cultura à comunidade. 
 Realização de 10 eventos em formato de oficinas, encontros, 

seminários, e/ou eventos de natureza esportiva e cultural. 
 Equipes contratadas e capacitadas. 
 

FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS: Os usuários participam como protagonista da ação na medida em que estão inseridos no processo 
sociopedagógico de resgate de possibilidades de superação de sua situação de vulnerabilidade a partir da inclusão social e produtiva. Serão 
assegurados na execução da proposta espaços para o fortalecimento de diálogo, avaliação através de Reunião com usuários, famílias, aplicação de 
ficha de sondagem e avaliação. 

RESULTADOS ALCANÇADOS: 100% das metas previstas fossem executadas conforme descrito no item Atividades Realizadas acima (Metas 
Programadas e Metas Executadas). 

DIFICULDADES ENCONTRADAS: a crise econômica atual tem dificultado a absorção por parte das empresas do público alvo no mercado de trabalho. 

PROPOSTA PARA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES: insistir na busca de parcerias. 
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