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A Secretaria  de  Proteção  Social,  Justiça,  Cidadania,  Mulheres  e  Direitos  Humanos  –  SPS/CE com o

propósito de publicizar informações relevantes para a Política de Assistência Social apresenta o Boletim da

Vigilância  Socioassistencial,  que  tem  como  objetivo  divulgar  os  dados  e  informações  para  subsidiar

intervenções,  estudos  e  aprimoramento  das  ações.  A  18ª  Edição  do  Boletim  da  Vigilância

Socioassistencial apresenta como destaque as Ações do Governo do estado do Ceará para a Política

de  Assistência  Social  no  período  de  2015  à  2022,  a  saber:  Pacto  de  fortalecimento  da  Política  de

Assistência  Social,  Reordenamento  e  qualificação  dos  Serviços  e  Benefícios  –  Gestão  Estadual,

Financiamento; Implantação e Implementação do Programa Estadual de Transferência de Renda – Cartão

Mais  Infância;  Fortalecimento  de  Participação  e  do  Controle  Social  no  Suas;  Gestão  do  Trabalho  e

Educação Permanente no âmbito  do Suas;  Centralidade do Suas na Pandemia e  Programas Federais

Executados pelo estado.

 

 – Pacto de fortalecimento da Política de Assistência Social: 
O Marco Legal foi instituído através da Lei Nº 17.607, de 06 de agosto 2021 e Decreto 34.262, de 27 de

setembro de 2021 de regulamentação da Assistência Social  e através do Decreto nº  34.261, de 27 de

setembro de 2021 que regulamenta a Lei nº 16.676, de 24 de setembro de 2021, que institui a premiação de

incentivo ao aprimoramento da política de assistência social pelos Centros de Referência de Assistência

Social  - Cras no estado do Ceará;

As ações que instituiu o pacto de fortalecimento da Politica de Assistência Social foram: Ampliação do cofi-

nanciamento de 181 Cras para todos os 398; Construção de 21 Centros de Referência em Assistência Soci -

al – Cras; Doação de equipamentos de informática para todos os Cras: Kit completo de computadores com

estabilizadores; Doação de 184 veículos para fortalecer o acompanhamento das famílias no âmbito da Po-

lítica de Assistência Social nos municípios; Seleção de Bolsistas para atuação nos municípios, como Agen-

tes Sociais Mais Infância; Desenvolvimento do Big Data Social, ferramenta que possibilita integrar dados da

Proteção Social para apoiar a tomada de decisão e o acompanhamento de programas e ações públicas;

Prêmio Referência Social destinado aos 30 Centros de Referência em Assistência Social (Cras) com o me-

lhor desempenho, de acordo com os critérios de avaliação da capacidade e da qualidade dos atendimentos

ofertados às famílias. Para os premiados 1º ao 5º colocado: R$ 150.000,00 para cada Cras, do 6º ao 10º co-

locado: R$ 100.000,00 para cada Cras, do 11º ao 20º colocado: R$   50.000,00 para cada Cras, do 21º ao

30º colocado: R$   25.000,00 para cada Cras e ainda 01 Brinquedoteca e 01 Academia ao ar livre para o

município do primeiro colocado.

Ações do Governo do estado do Ceará para a Política de Assistência Social no período de 2015 à 2022.
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– Reordenamento e qualificação dos Serviços e Benefícios – Gestão Estadual:
No tocante ao reordenamento e qualificação dos serviços e benefícios: Revisão e atualização do Plano de

Regionalização da  Proteção Social Especial – PSE de Alta Complexidade do Ceará; 04 Unidades de acolhi -

mento institucional regionais implantadas;16 Abrigos com sede em Fortaleza para acolhimento de pessoas

dos municípios cearenses (08 unidades de acolhimento na modalidade abrigo institucional para crianças e

adolescentes oriundas dos municípios de Pequeno Porte I e II, 01 para a pessoa idosa, 06 residências inclu-

sivas para pessoas com deficiência e 01 para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar) e 01 Abri -

go para Idosos em construção, com sede no município de Brejo Santo; Implantação de 01 Serviço de Famí-

lia Acolhedora; Implantação de Central de Acolhimento para a regulação de vagas em toda a Rede Estadual

de Acolhimento;03 Creas Regionais implantados; Potencialização da intersetorialidade com as Políticas de

Educação, Saúde, Trabalho, Habitação, Cultura, Esporte, Direitos Humanos, Segurança Alimentar e outras;

Consolidação do Cadastro Único como instrumento de planejamento e seleção do público prioritário da po-

lítica de assistência social; Reestruturação organizacional do Órgão Gestor Estadual com base no Suas;

Atualização sistemática de normativas com pactuação na Comissão Intergestores Bipartite – CIB e delibera-

ção no Conselho Estadual de Assistência Social – Ceas; e Processo de integração com o Sistema de Justi -

ça em construção.

– Financiamento:
Na área financeira destaca-se: Universalização do cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento

Integral  à  Família  -  PAIF e  Benefícios  Eventuais/  Ampliação  de cerca  de  9  milhões  para  um total  de

19.561.467,00 em 2022; Instituição do cofinanciamento em 3 Blocos (Proteção Social Básica Especial e Be-

nefícios Eventuais); Financiamento de equipamentos da rede socioassistencial no âmbito da PSE; Definição

de parâmetros para o cofinanciamento dos serviços em âmbito municipal. Ampliação da Execução dos Re-

cursos  do  Fundo  Estadual  de  Assistência  Social  –  FEAS  de  R$123.462.493,94  em  2015  para

R$195.143.973,95.

– Implantação e Implementação do Programa Estadual de Transferência de Renda – Cartão
Mais Infância: 
A evolução do número de famílias beneficiadas pelo Programa desde de sua implantação:
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– Fortalecimento da Participação e do Controle Social do SUAS:
No que diz respeito ao fortalecimento da participação e do controle social no SUAS destaca-se as seguintes

ações: Fortalecimento dos conselhos e das conferências; Acompanhamento mensal dos recursos do FEAS

pelo Ceas; Implantação do Fórum Interconselhos; Intensificação das ações controle social e da CIB na pan-

demia; Participação do Ceas no Conselho do Fundo Estadual de Combate à Pobreza -  FECOP; e Participa-

ção do Ceas no Pacto pelo Fortalecimento da Política de Assistência Social. 

– Gestão do Trabalho e Educação Permanente no âmbito do SUAS:
Plano de apoio técnico e educação permanente elaborado, executado e avaliado anualmente; Intensificação

no processo de apoio técnico e educação permanente dos gestores, trabalhadores e conselheiros; Realiza-

ção de 07 cursos de especialização em Gestão Social; Implantação de funcionamento do Núcleo Estadual

de Educação Permanente; e Início da Supervisão Técnica em 30 municípios – Tema Gestão Orçamentária e

Financeira.

– Centralidade do Suas na Pandemia: 
Reconhecimento da política de assistência social como atividade essencial por meio do Decreto; Intensifica-

ção no processo de apoio técnico e educação permanente dos gestores, trabalhadores e conselheiros; auxí-

lio-alimentação: 29.196 beneficiários representando um investimento na ordem de R$ 5.719.378,00; Con-

cessão de Vale-Gás às famílias em situação de vulnerabilidade social – concebido para ser uma ação emer-

gencial durante a pandemia, foi transformado em Política Pública Estadual com garantia de 3 recargas por

ano.  De 2020 a 2022,  foram entregues 1.334.558 recargas de gás,  com investimento  no valor  de R$

113.678.137,01;Doação de 68.070 cestas básicas aos municípios cearenses em 2020 e 2021; e Doação de

5 milhões de máscaras de proteção a 100 mil famílias e de 24.222 kits de higiene.

– Programas Federais Executados pelo estado:

Programa Auxílio Brasil1

População estimada Ceará (2021): 9.240.580 pessoas

Famílias cadastradas no CadÚnico (Set/2022): 2.388.290

Família beneficiárias do Auxílio Brasil em Dez/2022: 1.506.758 
Beneficiários do BPC (Ago/2022) : 304.029 sendo, 186.300 PCD’s e 117.729 Idosos 

– Programa Primeira Infância no Suas – Criança Feliz

Período: Julho/2017 a Setembro/2022
Meta: 52.600
Visitas realizadas: 6.923.350
Beneficiários: 186.183 (Crianças beneficiadas 0-36 meses: 140.627 / Crianças beneficiadas 37-72 meses: 
2.629 / Gestantes beneficiadas: 42.927)
Famílias beneficiadas: 152.657

1 https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ri/relatorios/cidadania/index.php?codigo=23&aM=0
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COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB

Durante os meses de julho a setembro, a CIB pactuou a seguinte resolução:

RESOLUÇÃO Nº
007/2022

Pactua adesão dos gestores municipais e estadual da Política de Assistência
Social ao projeto “Meu Registro, Minha Cidadania” da Defensoria Pública do
Estado do Ceará.

RESOLUÇÃO Nº
08/2022

Pactua os procedimentos para a gestão integrada entre o Programa Estadual
de  Transferência  de  renda  e  os  Serviços  Socioassistenciais  no  âmbito  do
Estado do Ceará.

RESOLUÇÃO Nº
009/2022

Pactua o cumprimento das ações e metas dos Planos de Providências na
oferta dos serviços e benefícios socioassistenciais de Centros de Referência
Especializado da Assistência Social – Creas municipais.

RESOLUÇÃO Nº
010/2022

Pactua  o  Plano  de  Apoio  Técnico  e  Educação Permanente  dos  Gestores,
Trabalhadores e Conselheiros do Sistema Único de Assistência Social – Suas
de  âmbito  Estadual  e  Municipal  do  Órgão  Gestor  Estadual  da  Política  de
Assistência Social.

RESOLUÇÃO Nº
011/2022

Pactua a formação de uma câmara técnica para elaborar proposta de fluxo e
procedimentos  da escuta  especializada  na assistência  social  no estado  do
Ceará.

CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEAS /CE

No período de outubro a dezembro o Conselho Estadual de Assistência Social – Ceas do Ceará realizou

reuniões  ordinárias,  encontro  e  participação  em  eventos  para  a  discussão  de  temáticas  de  grande

relevância para o estado e destacam-se, as seguintes ações:

01. Participação da secretária-executiva do Ceas como palestrante no encontro das Secretárias Executivas

dos Ceas de 11 estados;

02. Participação do Ceas junto a Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos

Humanos – SPS sobre a criação do Fundo Estadual de Politica para as Mulheres;

03.  Participação de reunião com os técnicos da coordenadoria  de proteção social  básica e  secretária-

executiva do conselho municipal de assistência social do município de Fortaleza para discutir as inscrições

de entidades e/ou organizações socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS;

04. Capacitação introdutória para novos conselheiros do Ceas;

05.Participação  na  solenidade  de  posse  do  novo  colegiado  do  Conselho  Estadual  dos  Direitos  da

População em situação de rua e superação de rua; 

06. Participação de evento em comemoração aos 24 anos do Colegiado Estadual dos Gestores Municipais

INSTÂNCIAS DE PACTUAÇÃO E DE CONTROLE SOCIAL
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de Assistência Social – Coegemas; 

07. Participação da mesa de abertura do III Encontro da Vigilância Socioassistencial e Certificação da 2ª

Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios; 

08.  Participação  da  mesa  de  abertura  do  Seminário  de  Avaliação  da  Supervisão  Técnica  em Gestão

Orçamentária e Financeira da Politica de Assistência Social.

Conforme  a  Lei  Orgânica  da  Assistência  Social  –  Loas  em seu  artigo  13,  dentre  as  competências  e

atribuições dos Estados está a de realizar o monitoramento e avaliação no âmbito da Política de Assistência

Social, bem como, assessorar os municípios para o seu desenvolvimento. Assim, a SPS reafirma o seu

compromisso por meio das coordenadorias da Gestão do Suas, Proteção Social Básica e Proteção Social

Especial em contribuir para o fortalecimento da política de assistência social no âmbito municipal.

GESTÃO DO SUAS

A Coordenadoria de Gestão do Suas CGSuas, com o propósito de assessorar tecnicamente os municípios

do estado do Ceará tem como objetivo fortalecer o Sistema Único de Assistência Social – Suas no tocante a

gestão e a oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, conforme a realidade e

necessidades dos territórios georreferenciados. Nesse período, as orientações aos municípios se deram de

forma remota e presencial, com as seguintes ações:

III ENCONTRO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL E 2ª MOSTRA DAS EXPERIÊNCIAS 

EXITOSAS:

Nos dias 21 e 22 de novembro realizou-se o III Encontro da Vigilância Socioassistencial e a 2ª Mostra de

Experiências  Exitosas.  O  evento  teve  como  objetivo  certificar  as  experiências  exitosas  em  Vigilância

Socioassistencial e assessorar os trabalhadores do Suas no aprimoramento das ações socioassistencial

dos 184 municípios cearenses. De acordo com os critérios previstos no edital divulgado, foram classificados

30 municípios para apresentação dos trabalhos com a exposição de banners e 4 municípios finalistas que

mais  se  destacaram,  para  apresentação  oral  e  explanação  para  os  presentes.  Parabenizamos  os  30

municípios que foram certificação pelos trabalhos e os 4 melhores foram agraciados com  uma placa de

reconhecimento  pelo  trabalho  desenvolvido  no  setor  da  vigilância  socioassistencial.  Os  4  municípios

agraciados foram: Uruburetama, Beberibe, Iguatu e Maracanaú.

SPS EM AÇÃO
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O evento contou com a participação de 168 municípios, 106 secretários municipais de assistência social e

169 técnicos da vigilância ou gestão. 
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Além  da  certificação  e  apresentação  dos  trabalhos,  a  programação  contou  ainda  com palestra  sobre

Território,  Vulnerabilidades,  Risco  e  Cartografia  Social  ministrada  pelo  técnico  da  Vigilância

Socioassistencial da Secretária Nacional de Assistência Social – SNAS, o Sr. Paulo Clemente. Para finalizar

o encontro, foi realizada uma oficina, junto aos técnicos, para a construção de um diagnóstico e uma a

cartografia de um território fictício com o objetivo de aprimorar os estudos realizados durante o encontro.

Por  fim,  os  presentes  avaliaram  que  o  encontro  contribuirá  positivamente  para  o  aprimoramento  dos

trabalhos realizados nos municipios.
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Seminário de  Avaliação da Supervisão Técnica em Gestão Orçamentária e Financeira da 

Politica de Assistência Social:

O Seminário sobre Gestão Orçamentária e Financeira da Politica de Assistência Social teve como objetivo

avaliar o Curso de Capacitação na modalidade Supervisão Técnica dos 30 municípios do Estado do Ceara.

Este seminário que ocorreu, no dia 23 de novembro, foi o resultado de encerramento de um processo de

Capacitação denominada Supervisão Técnica, que iniciou-se com a oferta de um curso organizado em três

módulos de forma remota, numa segunda fase foram realizadas visitas de assessoramento técnico in loco

com  a  participação  do  Coordenador  Financeiro  da  Secretaria  de  Proteção  Social,  Justiça,  Cidadania,

Mulheres e Direitos Humanos - SPS, Sr Paulo Pimenta.

O público a que foi destinado essa capacitação foram os gestores em Primeira Gestão, os Técnicos de

Gestão e Profissionais de Contabilidade que atuam no Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.

Estiveram  presentes  no  Seminário  de  Avaliação  da  Supervisão  Técnica  em  Gestão  Orçamentária  e

Financeira da Politica de Assistência Social 24 municípios, com 17 Secretários Municipais de Assistência

Social e 56 técnicos, totalizando 73 participantes.
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VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL

Ao analisar o percentual de estados com vigilâncias socioassistenciais formalizadas registrados no

Censo Suas 2021, verifica-se que o Ceará destaca-se em relação aos demais estados brasileiros, conforme

aponta o gráfico a seguir:

 Gráfico 01 – Municípios com Vigilâncias Formalizadas no Órgão Gestor

É importante  destacar  que,  de acordo  com os  dados da Coordenadoria  de Gestão  do Suas –

CGSuas,  o  número  de  municípios  com  vigilância  não  constituída  em  2022,  é  menor  que  em  2021,

diminuindo de 10 para 6 municípios, o que representa 3,26%.

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Premiação de Incentivo ao Aprimoramento da Política de Assistência Social para os Centros

de Referência de Assistência Social do Ceará – 2022.

O Pacto de Fortalecimento das Políticas de Assistência Social do Estado do Ceará instituído pela Lei Nº

17.607 tem por objetivo o aprimoramento dos serviços, programas e o trabalho social com as famílias em

situação de riscos e vulnerabilidades sociais. Dentre as ações do Pacto de Fortalecimento foi designado a

premiação de âmbito financeiro destinado aos Centro de Referência de Assistência Social – Cras com o

propósito de fortalecer a execução dos SUAS nos municípios. Para a premiação do ano de 2022, foram

selecionados 30 Cras que lograram melhores desempenhos do Índice de Qualidade – IQ. 
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Conforme Decreto Nº 35.038 de 12 de dezembro de 2022 foram consideradas as informações atualizadas

sobre os Cras registrados nos seguintes sistemas e censo:

I – censo Suas dos Cras, referente aos 2 (dois) anos anteriores ao da premiação;

II – relatório mensal de atendimento (RMA) dos Cras;

III – sistema de Acompanhamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV para a

faixa etária de 0 a 14 anos em relação ao total de atendimentos do referido serviço executado no Cras.

Os Cras com planos de providência ativo não foram classificados para a premiação.

Aos  30  (trinta)  Cras  que  apresentaram,  no  exercício  de  2022,  o  melhor  desempenho  com  base  nos

indicadores receberam incentivos financeiros nos seguintes termos:

I – os 05 (cinco) primeiros colocados foram premiados, cada um, com R$ 150.000,00;

II – os classificados da 6ª (sexta) a 10ª  (décima) colocação foram premiados, cada um, com R$ 100.000,00;

III – os classificados da 11ª (décima primeira) a 20ª (vigésima) colocação foram premiados, cada um, com

R$ 50.000,00;

IV – os classificados da 21ª (vigésima primeira) a 30 (trigésima) colocação foram premiados, cada um, com

R$ 25.000,00.

Parabenizamos as equipes de referências dos Cras e os gestores(as) dos 30 municípios relacionados a

seguir pelo desempenho do trabalho social realizado com as famílias no ano de 2022.
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PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Proteção Social Especial de Média Complexidade

Com destaque nessa área, pontuamos as seguintes ações:

 Participação  na  Oficina  “Conselheiros  Tutelares  e  a  Proteção  Social  na  perspectiva  do  SUAS”

publico:  Conselheiros  tutelares,  representantes  do  Conselho  Municipal  da  Criança  e  do  Adolescente,

Técnicos do Centro de Referência de Assistência Social  – Creas ou Proteção Social Especial – PSE e

Técnico da Gestão. A oficina ocorreu de modo regionalizada nos seguintes municípios: sede em Barbalha e

presença de Crato, Jardim, Jati, Milagres, Missão Velha e Porteiras – 51 participantes; sede Jaguaretama e

presença  de  Alto  Santo,  Jaguaribe,  tabuleiro  do  norte,  Jaguaretama,  Jaguaribara  e  Pereiro  –  60

participantes; sede Araripe e presença de Assaré, Campos Sales, Nova Olinda, Potengi, Altaneira do Norte,

Salitre e Tarrafas – 66 participantes; sede Icó e presença de Cedro, Orós, Umari, Baixio e Ipaumirim – 51

participantes; sede Várzea Alegre com a presença de Barro, Caririaçu, Farias Brito, Granjeiro e Lavras da

Mangabeira – 45 participantes. A oficina capacitou 273 profissionais;

 Oficina: Suas, Conselho Tutelar e a Casa da Criança e do Adolescente do Ceará, divida em dois

módulos I e II. Sediado no município de Fortaleza com a participação da equipe da Casa da Criança e do

Adolescente, técnico do Creas Regional II e técnico de referência da Proteção Social Especial – PSE dos

municípios vinculados e com a presença de 72 participantes;

 Encontro sobre o serviço de proteção social especial de média complexidade e o papel do sistema

de garantia de direitos realizados pelo Creas Regional II  (Fortaleza) junto aos municípios vinculados. O

encontro  foi  realizado  nos  seguintes  municípios:  Barreira,  Acarape,  Guaramiranga,  Chorozinho  e

Pindoretama totalizando 255 participantes.
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Creas Municipal

Equipamento  responsável  pela  oferta  continuada  de  orientação  e  apoio  especializado  às  famílias  e

indivíduos com direitos violados,  e ênfase ao atendimento de crianças, adolescentes,  jovens, mulheres,

pessoas idosas, pessoas com deficiência, grupos LGBTQIA+ e famílias que vivenciam situações de ameaça

e violações de direitos por ocorrência de abandono, violência física, psicológica e/ou sexual, exploração

sexual, situação de rua, vivência de trabalho infantil/negligência e outras formas de submissão à situações

que provocam danos morais, psicológicos e físicos.

No período analisado, temos os seguintes dados conforme o gráfico a seguir:

Observa-se que o número de adolescentes em cumprimento de liberdade assistida (LA) é superior as 

demais medidas, seguido do cumprimento de prestação de serviços à comunidade (PSC).
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Gráfico 02:
Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de-

Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)
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Creas Regionais

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social – Creas, desenvolve as atividades regionaliza-

das e tem sede em Fortaleza e Barbalha. No período analisado observa-se os dados registrados na tabela a

seguir:

TABELA 01

Atividades  Creas Regional  I ( sede  Barbalha) e  Creas Regional II ( sede Fortaleza)

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE Setembro/22 Outubro/22 Novembro/22

Capacidade de Atendimento 160 160 160

Números de famílias atendidas no PAEFI2 267 184 92

Números de famílias inseridas no acompanhamento no PAEFI 29 5 10

Números de famílias acompanhadas no PAEFI 443 366 351

Número de atendimentos técnicos individuais presenciais 315 249 47

Número de atendimentos técnicos individuais remotos 111 86 59

Número de atendimentos técnicos em Grupo 0 2 0

Número de visitas domiciliares realizadas 225 190 36

Número de visitas institucionais realizadas 105 81 35

Número de encaminhamentos realizadas 53 58 14

Número de pessoas em situação de rua atendidas no PAEFI (na ausên-
cia de Centro POP)

0 0 0

Número de migrantes em situação de rua atendidos pelo PAEFI 0 0 0

Número de pessoas em situação de rua com retorno às famílias ou a co-
munidade 

0 0 0

Número  de famílias com crianças e/ou adolescentes em

Acolhimento Institucional acompanhadas pelo PAEFI
3 4 4

Número de famílias com adolescentes e/ou jovens em cumprimento de
MSE com restrição ou privação de liberdade, acompanhadas pelo PAEFI

0 0 0

Número de famílias com adolescentes e/ou jovens egresso das Medidas
socioeducativas em meio fechado acompanhadas pelo PAEFI

1 1 1

Número de reuniões com municípios vinculados 11 10 5

Número de municípios com o sistema municipal de garantia de direitos 54 38 34

TOTAL 1.777 1.434 848

2 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos.
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Proteção Social Especial de Alta Complexidade

A Proteção Social Especial de Alta Complexidade é responsável pelos serviços que garantem a proteção

integral  às  famílias  e  indivíduos  que  se  encontram  sem  referência  e/ou  em  situação  de  ameaça.

Destacamos que, técnicas da Célula de Atenção à Alta complexidade participaram na escola de Gestão

Pública  do  Curso  de  Elaboração  de  Projetos  do  Fundo  Estadual  de  Combate  à  Pobreza  –  FECOP.

Salientamos também o intercâmbio ocorrido entre as equipes das unidades estaduais regionalizadas de

acolhimento de Itaitinga e Ararendá. Na ocasião, técnicas da unidade de Itaitinga foram conhecer e trocar

experiências com a equipe da unidade de Ararendá.

Informamos que em novembro de 2022 a gestão estadual manteve a oferta de 20 serviços de acolhimento,

atendendo  neste  mês  integralmente  334  pessoas  em  situação  de  violação  de  direitos  com  vínculos

familiares rompidos (acumulando de janeiro a novembro o total de 543 pessoas atendidas), distribuídas em:

 08 Abrigos Institucionais para Crianças e Adolescentes, no município de Fortaleza;
 04  Abrigos Institucionais Regionalizados para Crianças e Adolescentes, sediados nos municípios

de: Jaguaruana, Itaitinga, Caririaçu e Ararendá;
 01 Abrigo Institucional para Idosos, no município de Fortaleza;
 01 Abrigo Institucional para Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar, em endereço

sigiloso; e
 06 Residências Inclusivas para Jovens e Adultos com Deficiência, no município de Fortaleza.

Salientamos que no mês de novembro houve registro de 01 suspeita de caso de Covid – 19 e de 06 casos

confirmados. Não foram registrados óbitos em decorrência desta doença nos Serviços de Acolhimento. Vale

ressaltar  que as  medidas de proteção  e prevenções recomendadas pelas  autoridades sanitárias foram

realizadas nas  Unidades de  Acolhimento.  Os dados epidemiológicos  sobre  a  Covid-19,  no  período  de

janeiro a novembro de 2022, totalizaram: 40 usuários positivos e 81 casos suspeitos.

Nas Unidades de Acolhimento Estadual o trabalho de fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários

continua  ocorrendo  de  forma  remota  e  presencial  com  visitas  agendadas,  cumprindo  as  medidas  de

segurança. No mês de novembro destacamos que: 01 criança/adolescente foi adotada; houve o retorno

familiar de 10 crianças/adolescentes, 01 idoso e 02 mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e

seus filhos; (dados acumulados de janeiro a novembro totalizaram: 119 crianças/adolescentes com retorno

familiar, 02 idosos com retorno familiar e 22 mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e seus filhos

com retorno familiar, 10 crianças adotadas, 01 idoso reinserido na comunidade e 11 jovens reinseridos na

comunidade  por  maioridade  civil).  As  ações  de  autonomia  e  profissionalização  dos  acolhidos  foram

desenvolvidas com a inserção no mercado de trabalho de 11 acolhidos, possibilitando o desenvolvimento

profissional, educacional e a inclusão social,
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Municípios classificados para a 2ª Mostra de Experiências Exitosas 

MEU MUNICÍPIO NO BOLETIM DA VIGILÂNCIA



18ª EDIÇÃO | 30 de dezembro de  2022.

Boletim
VIGILÂNCIA
SOCIOASSISTENCIAL



18ª EDIÇÃO | 30 de dezembro de  2022.

Boletim
VIGILÂNCIA
SOCIOASSISTENCIAL



18ª EDIÇÃO | 30 de dezembro de  2022.

Boletim
VIGILÂNCIA
SOCIOASSISTENCIAL

U MUNICÍPIO NO BOLETIM DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL

Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos – SPS

Rua Soriano Albuquerque, Nº 230 - Joaquim Távora - Fortaleza - CE - CEP: 60.130-160

Telefones: (85) 3101.4576 - 3101.2108 / E-mail:   vigilanciasocial@sps.ce.gov.br  
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