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Relatório de Execução das Ações da Superintendência 
Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência  

 

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE 

CONTRATANTE: Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude – SDSCJ 

CNPJ: 08.642.138/0001-04 

RESPONSÁVEL: Sileno Guedes – Secretário de Desenvolvimento Social Criança e 

Juventude de Pernambuco 

 

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA 

CONTRATADA: Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES 

CNPJ: 10.333.399/0001-86 

RESPONSÁVEL: Manassés Manoel dos Santos – Diretor Presidente 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA 

CONTRATO DE GESTÃO: Nº: 001/2015 

VIGÊNCIA: 07 de julho de 2019 a 06 de julho de 2020  

MÊS DE REFERÊNCIA DO RELATÓRIO: agosto de 2020 
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1. OBJETIVO GERAL 

Garantir a continuidade da prestação do serviço especializado oferecido pelo Programa 

de Expansão da Rede de Apoio e Atenção a Pessoa com Deficiência, para orientar, apoiar e 

encaminhar as pessoas com deficiência, através de uma equipe multiprofissional, visando 

promover o respeito e a cidadania da população, no âmbito do estado de Pernambuco.   

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Acolher, orientar e encaminhar pessoas com deficiência que acessarem a SEAD 

através de demanda espontânea ou de encaminhamentos da rede de serviço; 

 Propor capacitações e oficinas para os profissionais da rede estadual e municipal de 

saúde, educação, assistência social, segurança pública e cidadania; 

 Articular a sociedade civil organizada por meio das associações e conselhos, 

divulgando e fortalecendo a Política Estadual da Pessoa com Deficiência; 

 Assessorar a inclusão das pessoas com deficiência na rede de Serviços Públicos e 

Empresas Privadas para garantir a acessibilidade no mercado de trabalho; 

 Promover atividades inclusivas de lazer, de esporte e de cultura; 

 Avaliar a execução dos serviços públicos de atendimento da pessoa com deficiência 

com o intuito de garantir a promoção dos direitos; 

 Promover a inclusão das pessoas com deficiências nas ações socioassistenciais e 

demais políticas públicas; 

 Realizar ações de monitoramento e orientação da acessibilidade arquitetônica, 

comunicacional e atitudinal em órgãos públicos e empresas privadas; 

 Fomentar a construção de uma sociedade para todos, através dos princípios 

norteadores de equidade e solidariedade, buscando atitudes que ajudem a edificar uma 

sociedade mais justa e equânime. 
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3. METAS (QUANTIFICAÇÃO) 

 

As metas almejadas, sob os critérios dos indicadores relacionados no Plano de 

Trabalho estão relacionadas, conforme cronograma pré-estabelecido para o mês corrente: 

 

 Meta/Mês  Mês 2 

Meta 1    

PRESTAR SERVIÇO DE APOIO ESPECIALIZADO JURÍDICO NA GARANTIA DE 
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM SERVIÇOS, ORIENTAÇÃO E 

ENCAMINHAMENTOS. 
 

Submeta   

A – Orientar e encaminhar 700 pessoas com deficiência na rede de Saúde da Pessoa com 
Deficiência. 

X 

Meta 2   

REALIZAR AÇÕES DE CAPACITAÇÃO COM PRÁTICAS INCLUSIVAS DE POLITICA 
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  DIRECIONADOS À GESTORES MUNICIPAIS. 

 

Submeta   

A – Realizar 10 ações de capacitação com práticas inclusivas de política da pessoa com 
deficiência  direcionados a gestores municipais. 

 

Meta 3   

REALIZAR ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO, FORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO JUNTO Á 
REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA A POPULAÇÃO DE PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA E SOCIEDADE CIVIL EM GERAL. 
 

Submeta   

A – Realizar 03 oficinas de Capacitação com Foco na “Política Estadual da Pessoa com 
Deficiência” destinada às Pessoas com Deficiência. 

X 

B – Realizar 02 Oficinas de capacitação em Libras.  X 

C – Realizar 02 oficinas de capacitação em Braille.   

D – Realizar 01 Oficina de Capacitação em Audio-descrição.   
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Meta 4   

AUXILIAR, ORIENTAR E ASSESSORAR NA CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DOS 
CONSELHOS, ORGANISMOS E FUNDOS MUNICIPAIS VOLTADOS PARA PESSOA 

COM DEFICIÊNCIA. 
 

Submeta   

A – Orientar 10 conselhos municipais da Pessoa com deficiência.  X 

B – Promover 10 reuniões em organismos municipais da pessoa com deficiência.  X 

Meta 5   

FOMENTAR A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, ESTIMULAÇÃO AO MERCADO DE 
TRABALHO, ATRAVÉS DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO COM 

DEFICIÊNCIA PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. 
 

Submeta   

A – Realizar 20 visitas nos órgãos públicos e empresas privadas para sugerir 
acessibilidade arquitetônica e atitudinal no mercado de trabalho.. 

X 

B – Realizar 15 mapeamentos laborais e relatórios com sugestões de acessibilidade para 
serem entregues às empresas privadas visitadas. 

X 

C – Monitorar 150 inserções de pessoa com deficiência no mercado de trabalho de 
Pernambuco em parceria com a Agência do Trabalho. 

X 

Meta 6   

PROMOVER, DIVULGAR E PRESTAR SERVIÇOS VISANDO GARANTIR O DIREITO DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO QUE TANGE A GRATUIDADE NOS TRANSPORTES 

MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS 
 

Submeta   

A – Orientar e encaminhar 5.000 pessoas com deficiência para a inclusão no benefício do 
Cartão Vem Livre Acesso da Região Metropolitana do Recife. 

X 

B – Realizar 05 palestras em Escolas de Referência de Ensino Médio (EREM) das Regiões 
de Desenvolvimento (RD’s) do Estado. 

X 

Meta 7   

ARTICULAR, DIVULGAR E PROMOVER A INCLUSÃO NO ÂMBITO DA CULTURA E 
LAZER, GARANTINDO OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA ATRAVÉS DE 
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS COMEMORATIVOS DO CALENDARIO ESTADUAL. 
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A – Realizar 04 eventos de mobilização   

B – Atender 1.400 pessoas diretamente com espaços inclusivos em datas comemorativas 
do calendário Estadual. 

 

C - Fomentar a contratação de 24 artistas com deficiência nos eventos e atividades 
culturais promovidos pelo Estado de Pernambuco. 

X 

 

4. METAS (EXECUÇÃO) 

 

Meta 01 Descrita no Plano de Trabalho: 

 PRESTAR SERVIÇO DE APOIO ESPECIALIZADO JURÍDICO NA 

GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM 

SERVIÇOS, ORIENTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS. 

 

Esta modalidade de atendimento assiste os/as usuários/as que procuram os serviços da 

SEAD de forma espontânea, programada e/ou encaminhada no ensejo de responder às 

demandas oriundas das pessoas com deficiência. Para elaboração e análise dos dados 

referentes ao perfil dos/as usuários/as atendidos/as foram considerados algumas informações 

como o tipo de deficiência e qual o programa/serviço que procurou atendimento. O apoio e 

atendimento ao público são prestados com base na Política Estadual da Pessoa com 

Deficiência de forma a orientá-los na garantia de seus direitos. Além destes, também são 

disponibilizados na SEAD: o Programa PE Conduz, Empregabilidade e a Central de Intérprete 

de Libras. 
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Submeta A: 

 Orientar e encaminhar 700 pessoas com deficiência na rede de  Saúde da Pessoa 

com Deficiência 

 

O processo de orientação e encaminhamento acontece na própria SEAD, através de 

telefones, com o serviço prestado pela Central de Intérpretes de Libras, Empregabilidade e PE 

Conduz, esse último sendo responsável pela maior parte dos atendimentos. 

O PE Conduz inaugura o atendimento porta a porta no Estado analisando, cadastrando 

e acompanhando diariamente centenas de pessoas com deficiência no âmbito da saúde. O 

Programa não se limita a encaminhar, mas a viabilizar o tratamento do usuário levando-o da 

sua residência até o local de seu tratamento.  

Destacamos também o trabalho executado pela Central de Intérpretes de Libras – CIL, 

que acompanha, auxilia, orienta e encaminha as pessoas com deficiência nas medidas das suas 

necessidades em órgãos oficiais e efetiva o exercício da cidadania por estes.  

O objetivo é atender mensalmente 700 pessoas com deficiência. A partir do perfil e da 

demanda do usuário, é possível realizar os encaminhamentos às redes socioassistenciais e de 

saúde.  Foi realizado um levantamento de dados com as informações das pessoas atendidas, 

listando o tipo de serviço procurado. Abaixo seguem os dados dos atendimentos do mês de 

agosto de 2019: 

 

 

 

 

 

Serviço Procurado Quantidade de Pessoas 
PE Conduz 611 

Central de Intérpretes de Libras 28 
Empregabilidade 40 

Palestra Dicas de Convivência 30 
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS 709 
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No referido período o PE Conduz também realizou: 

a) Duas reuniões na sede da URJA Social, prestadora de serviços do Programa, sendo 

elas em 14 de agosto e 30 de agosto, buscando sempre aprimorar os serviços 

prestados. 

b) Oito visitas sociais realizadas na Região Metropolitana de Recife 

c) Três vistorias realizadas nos veículos do Programa que atendem a Região 

Metropolitana do Recife, nas seguintes datas: 03, 17 e 31 de agosto, conforme fotos a 

seguir. 
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Entre os 28 atendimentos da CIL, a título de exemplo da importância dessa prestação, 

destacamos três: 

a) O atendimento pelo intérprete Leone às irmãs surdas Ruth Oliveira e Raquel Oliveira, 
efetuando a mudança de seus nomes, onde as duas sairam do CARTÓRIO com 
suas CERTIDÕES DE NASCIMENTO atualizadas como femininas. Agora elas já 
podem comemorar a oficialização; 

b) Acompamento da Sra. Talita Sá de Macedo para a Delegacia da Mulher a fim de 
prestar queixa, por ter sofrido agressão física do seu ex companheiro e ter sido 
expulsa de sua casa. Assim que a mesma fez o Boletim de Ocorrência, foi 
encaminhada para o IML para fazer o exame Médico; 

c) O acompanhamento do Surdo Sr Fabio Manoel Vicente de Oliveira ao Fórum 
Desembargador Rodolfo Aureliano da Silva na Joana Bezerra conforme intimação, 
para resolver questões de guarda do filho e pensão alimentícia. 

 

 

O setor de Empregabilidade ficou responsável pela realização Encontro com 

Empresas: Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho, atividade que, 

em parceria com a Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão (secretarias municipais de 

Ação Social e Desenvolvimento Econômico) com a Associação dos Deficientes de Vitória 

(ADVISA) e com o Centro Integração Empresa-Escola (CiEE—PE), além do apoio da OAB-

PE de Vitória de Santo Antão e de empresas como Capricche e Docile, que colaboraram como 

o coffee-break. Realizado na sede da OAB-PE, em Vitória de Santo Antão, no último dia 

26/08/19, das 8h30 às 12h, o evento foi muito dinâmico e de clima agradável, onde ocorreu 

um café da manhã ao som de jovens musicistas de um projeto social da Prefeitura de Vitória, 
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seguido de palestras (SEAD/Edimilson Silva e Ciee -PE) relatos de caso (ADVISA) e trocas 

de experiências. O referido evento contou ainda com presenças de autoridades locais, dos 

secretários municipais Zandramar Ruiz e Carlos Henrique Queiroz (Ação Social e 

Desenvolvimento Econômico, respectivamente), da Primeira-Dama do município Srª 

Cristiane Queralvares, além de convidados e representantes de empresas da Zona da Mata Sul 

e Microregião de Vitória, totalizando mais de 40 participantes no dia do evento e uma 

articulação/convite com mais de 30 empresas. 
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No dia 22 de agosto a SEAD palestrou sobre as dicas de convivência e os direitos das Pessoas 

Com Deficiência no CIEE-PE, fazendo exposições a 30 pessoas cadastradas. 

 

  

 

 

Meta 03 Descrita no Plano de Trabalho: 

 Realizar atividades de mobilização, formação e divulgação junto à rede de 

serviços públicos para a população de pessoas com deficiência e sociedade civil 

em geral.  

 

As oficinas propostas do programa terão duração de 4h e serão realizadas em parceria 

com entidades, secretarias envolvidas com o a temática ou em empresas que queiram 

aprimorar a inclusão em seus espaços sociais.  
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Capacitar equipes é bem mais que repassar conteúdos. A capacitação se dá num 

processo de interação entre as pessoas com base em fundamentação e socialização de 

experiências de forma integral numa articulação de reflexão e ação. Por este motivo, defende 

se que a metodologia aplicada promova a interface de conteúdos, o protagonismo e a 

avaliação permanente e principalmente uma mudança efetiva sobre a inclusão de pessoas com 

deficiência de uma forma universal e permanente. 

A proposta é realizar: Oficinas de Capacitação com Foco na “Política Estadual da 

Pessoa com Deficiência”, abordando os eixos da política e trazendo as práticas e serviços 

destinados às pessoas com deficiência para a realidade do público que esta sendo capacitado; 

realizar Oficinas de capacitação em Libras, com introdução a língua brasileira de sinais e 

abordagem da cultura surda, estimulando a Libras e quebrando paradigmas; realizar oficinas 

de capacitação em Braille, com abordagem histórica e dicas de convivência com a pessoa com 

deficiência visual; realizar Oficinas de Capacitação em Áudiodescrição, promovendo 

acessibilidade comunicacional e tornando o serviço de áudiodescrição mais conhecido entre a 

sociedade para promover maior inclusão entre as pessoas com deficiência visual. 

 

Submeta A: 

 Realizar oficinas de Capacitação com Foco na “Política Estadual da 

Pessoa com Deficiência” destinada às Pessoas com Deficiência. 

 

No dia 23 de agosto a SEAD promoveu o SEAD em Campo no município de São 

Lourenço da Mata, especificamente na Escola Técnica Eduardo Campos ETE, às 09hs, como 

parte da Semana Estadual da Pessoa com Deficiência. 
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A SEAD também promoveu, no município de Canhotinho, no dia 28, o encerramento da 

Semana Estadual da Pessoa com Deficiência, visando a população em geral. Na ocasião 

houve debates relativos aos direitos das Pessoas com Deficiência. 
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No dia 27 de agosto a SEAD realizou o Seminário Estadual da Pessoa com Deficiência 

com o tema Participação Social: um exercício da cidadania na construção de políticas 

públicas. O seminário foi realizado no auditório da Rua barão de São Borja, 427, Boa Vista, 

Recife/PE e teve participação da rede intersetorial. 

  

 

  

Submeta B: 

 Realizar Oficinas de Capacitação em Libras. 

 

Não foi possível realizar as referidas oficinas no período, no entanto não haverá 

prejuízo aos destinatários, vez que o já se estuda momento oportuno para a realização. 

 

 

Meta 4 Descrita no Plano de Trabalho: 

 Auxiliar, orientar e assessorar na criação e/ou manutenção dos Conselhos 

Municipais da Pessoa com Deficiência  

 

O fortalecimento dos Conselhos Municipais da Pessoa com Deficiência terão 

orientações jurídicas presenciais, com material informativo disponibilizado do passo a passo 

para regulamentação do conselho, acompanhando o processo de efetivação. Nossa proposta é 

orientar os conselhos municipais da Pessoa com deficiência, baseando-se nas orientações do 

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência- CONED. Além disso, 

a meta é promover reuniões nos conselhos municipais da pessoa com deficiência com duração 

de 4 horas cada, e com objetivo de fortalecer a política de inclusão da pessoa com deficiência 

em Pernambuco. Os espaços que serão promovidos as capacitações serão articulados com o 
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CONED para facilitar a presença dos demais conselhos nas reuniões. Portanto, nos diálogos 

com gestores/as e profissionais de diversas áreas que participam direta ou indiretamente do 

atendimento às pessoas com deficiência, foi possível perceber a recorrência de relatos sobre 

dificuldades técnicas e angústias pela ausência ou incipiência de ferramentas para desenvolver 

acolhimento adequado. Também se observou uma heterogeneidade de conceitos e condutas 

que dificultam o trabalho em rede e o atendimento às demandas dessa população. 

 

Submeta A: 

 Orientar Conselhos Municipais da Pessoa com Deficiência 

 

Com o intuito de aumentar o número de Conselhos Municipais da Pessoa com 

Deficência no Estado de Pernambuco, a proposta é realizar reuniões de sensibilização com 

gestores e associações para a criação dos conselhos. 

No mês de agosto a meta não foi cumprida, devido à dificuldade de deslocamento da 

equipe para outros municípios. 

A SEAD tem efetiva participações nas reuniões do CONED prestando orientações e 

assessoramento para criação e/ou manutenção de novos Conselhos Municopais da Pessoa com 

Deficiência. 

 

Submeta B: 

 Promover Reuniões nos Conselhos Municipais da Pessoa com Deficiência ativos 

 

Com o intuito de fortalecer os Conselhos Municipais da Pessoa com Deficência ativos 

no Estado de Pernambuco, a proposta de realizar reuniões de articulação, no mês de agosto, 

foi cumprida somente na capital,  devido à dificuldade financeira de deslocamento da equipe 

para outros municípios. 
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Meta 5 Descrita no Plano de Trabalho: 

 Realizar atividades de mobilização e sensibilização da população com deficiência 

para inserção no mercado de trabalho. 

 

A SEAD realiza o acompanhamento/encaminhamento profissional das pessoas com 

deficiência através do recebimento de seus currículos pela coordenação de Empregabilidade. 

A proposta é realizar visitas de intervenções nos órgãos públicos e empresas privadas para 

garantir acessibilidade arquitetônica e atitudinal no mercado de trabalho das pessoas com 

deficiência, mediante agendamento prévio através de contato com o setor de Recursos 

Humanos da empresa. Também serão realizados mapeamentos laborais e relatórios técnicos 

de acessibilidade para serem entregues no Ministério Público do Trabalho, órgãos públicos e 

Empresas privadas visitadas. Nos relatórios laborais são abordados temas como o 

detalhamento arquitetônico do espaço visitado, assuntos ligados à inclusão e acessibilidade 

dos funcionários com deficiência e propostas de adequação. Além disso, são realizados 

monitoramentos de inserções de pessoa com deficiência no mercado de trabalho de 

Pernambuco, recebendo os currículos na sede e promovendo orientações profissionais 

presencialmente. 

 

 

 

Submeta A: 

 Realizar visitas de intervenções nos órgãos públicos e empresas privadas para 

garantir acessibilidade arquitetônica e atitudinal no mercado de trabalho. 

 

Não foi possível realizar as referidas intervenções no período, vez que aos eventos 

agendados sofreram adiamentos inesperados, no entanto não haverá prejuízo aos destinatários, 

vez que as intervenções serão realizadas nas novas datas agendadas. 

 



 
 

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA – SEAD 
Av. Norte, Santo Amaro – Recife – PE ‐ CEP: 50100‐000 Fone: (81) 3183 3209 / 3183 3224 

 

__________________________________________________________________________________________________________________      
Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES. CNPJ: 10.333.399/0001‐86                               AD1 – FR – 001 – Rev 0 

Rua do Piza nº 137 Santa Tereza, Olinda – PE ‐ CEP:53.010 ‐110 
Telefone/Fax: (81) 41410589 
www.institutoensinar.org 

 

Submeta B: 

 Realizar Mapeamentos Laborais e Relatórios Técnicos de acessibilidade para serem 

entregues aos órgãos públicos e empresas privadas visitadas.  

 

Os mapeamentos, como forma de maximizar a eficiência e o uso de recursos, estão 

sendo realizados em conjuntos com a submeta A pretérita, e com o adiamento das 

intervenções, essa restou prejudicada temporariamente, no entanto serão realizadas 

conjuntamente com a mencionada submeta nas novas datas formalizadas.  

 

Submeta C: 

 Monitorar inserções de pessoa com deficiência no mercado de trabalho de 

Pernambuco em parceria com a Agência do Trabalho  

 

Em Agosto de 2019, os trabalhos já iniciados no mês anterior foram continuados e 
foram iniciadas novas ações para o Empregabilidade.  

Foi criada uma planilha de articulação com os networking das empresas parceiras e 
solicitantes de perfis, bem como seus feedbacks sobre encaminhamentos enviados. 

No período 13 empresas foram consultadas sobre os currículos previamente enviados, 
os processos de seleção em andamento e futuros, listados abaixo. Com as informações 
repassadas foi possível interferir diretamente na inserção dos beneficiários no mercado de 
trabalho. Além das 13 empresas que já colaboram com o Empregabilidade, 2 outras empresas 
solicitaram visitas técnicas para alinhamento de trabalhos, possibilitando a execução das 
submetas A e B. 

 Colégio Damas: não contratou nenhum dos enviados, sob a justificativa de que 
“estavam trabalhando” ou “em seleção”. Informou haver uma palestra agendada para 
30/11/19, às 7h30 da manhã; 

  Directlog: confirmou palestra para o dia 17/09/19; 
  Carrilho: enviados 8 perfis para apreciação. Aguardando retorno desde 02/09; 
  Diagmax: enviados 10 perfis para apreciação. Aguardando retorno desde 02/09; 
  IMIP: continua em seleção. Reenviado novo email em 09/09/19; 
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 Babilônia: Ainda não informou o resultado da seleção para Assistente Adminsitrativo. 
Solicitou e recebeu novos currículos para formação de Costureiro. Informou que tais 
perfis estão em cadastro de reserva para novas turmas; 

 RPL: Ainda aguardando retorno do e-mail enviado desde 12/07. Reenviado novo 
email em 09/09/19; 

 Farmácia Permanente: aguardando retorno do e-mail enviado desde 12/07. 
Reenviado novo email em 09/09/19; 

 Assaí Atacadista: aguardando retorno desde 12/07,sinalizada possibilidade de 
palestra. Reenviado novo email em 09/09/19; 

 Eficaz Energia: Solicitou, após seleção realizada e justificativa de que nenhum dos 
candidatos “se enquadra no perfil” novos perfis para apreciação. Foi enviado e-mail 
em 02/09, pedindo maiores esclarecimentos para as não-contratações anteriores, além 
de maiores informações sobre a vaga que a referida empresa pretende disponibilizar. 
Aguardando retorno.  

 SOSERVI: aguardando retorno desde 15/07. Reenviado novo email em 09/09/19; 
 Intercrédito: aguardando retorno desde 12/07.Reenviado novo email em 09/09/19; 
 Renner: aguardando retorno desde 12/07. Reenviado novo email em 09/09/19. 
 Novas empresas solicitantes: CARRILHO, DIAGMAX, ITAMARACÁ E MV 

(estamos aguardando retorno sobre as informações iniciais prestadas e processos 
seletivos). 

 Duas empresas solicitaram Visita Técnica para alinhamento de trabalhos: Capricche e 
LM Wind Power. 

Informações complementares:  
            * Quantitativos de atendimentos registrados na recepção: 03 

* Currículos recebidos presencialmente: 08 
* Currículos recebidos por e-mail: 05 
* Empresas contatadas para realização de visitas e palestras: 02 
* Nº de perfis encaminhados para seleções: 33 
 
TOTAL DE MONITORAMENTOS: 51 
 

 

A SEAD efetua as análises dos documentos e atestados médicos dos candidatos, e 
realiza posteriormente os agendamentos para perícias médicas, que é parte do processo de 

Meta 6 Descrita no Plano de Trabalho: 

 Promover, divulgar e prestar serviços visando garantir o direito da Pessoa com 

Deficiência no que tange a gratuidade nos transportes municipais e 

intermunicipais  
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elegilibilidade para o benefício da gratuidade do transporte municipal da Região 
Metropolitana do Recife (Cartão Livre Acesso). Bem Como, desempenha o papel de 
promover e divulgar  as informações sobre os benefício e o uso correto da gratuidade no 
transporte municipal e interestadual, através de palestras educativas. 

 

 

Submeta A: 

 Orientar e encaminhar pessoas com deficiência para a inclusão no benefício do 

Cartão Vem Livre Acesso da Região Metropolitana do Recife 

 

O objetivo é atender anualmente 5.000 pessoas com deficiência. O processo de 
orientação acontece na própria SEAD e também através de ligações telefônicas. Os 
encaminhamentos são feitos após os candidatos efetuarem a inscrição nos Centros de 
Referência de Assistência Social – CRAS dos seus bairros, que através do Sistema Eletrônico 
de Informações – SEI-PE, ficam anexadas todas aas documentações dos mesmos, onde a 
SEAD acessa, analisa, indefere ou defere o candidato. Após essa etapa, o candidato é 
contactado por meio de ligação telefônica para agendamento da perícia médica, finalizando 
assim as atribuições da SEAD no processo de inclusão no benefício do Cartão Vem Livre 
Acesso. Abaixo segue os dados dos atendimentos do período de agosto de 2019: 

 
 
 

 
 

a)  

 
 
 

 

A proposta da SEAD é, através de parcerias, tornar viável à pessoa com deficiência 

participar dos grandes eventos do calendário festivo do Estado, quais sejam: Carnaval, Paixão 

Serviço da SEAD Quantidade de pessoas atendidas 

Vem Livre Acesso 

Análises: 
456 

Atendimentos: 
82 

TOTAL 538 

Meta 7 Descrita no Plano de Trabalho: 

 Articular, divulgar e promover a inclusão no âmbito da cultura e lazer 
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de Cristo, São João e Festival de Inverno de Garanhuns. A Superintendência não se limita aos 

referidos eventos, também promovendo o lazer e a cultura de forma descentralizada e 

acessível.  

 

Submeta B: 

 Atender pessoas diretamente com espaços inclusivos em datas comemorativas do 

calendário Estadual 

 

Durante o mês de agosto o PE Conduz viabilizou o lazer aos usuários através das 

Rotas do Lazer, a saber: 

 

a) Corrida para amar – dia 25/08: 20 usuários participaram; 
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b) Luau do Praia sem Barreiras de Boa Viagem – dia 23/08: 07 usuários 

participaram; 
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c) Lançamento do Programa Olhar Para as Diferenças em Arcoverde: 03 

usuários participaram; 

 

 

 

d) Evento no Compaz Governador Eduardo Campos – Ação de Cidadania – Dia 

10/08: 07 usuários participaram. 
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Submeta C: 

 Fomentar a contratação de artistas com deficiência nos eventos e atividades 

culturais promovidos pelo Estado de Pernambuco 
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A SEAD fomentou a contratação de 2 artistas/bandas com integrantes com Pessoas 

com Deficiência no show de abertura da Semana da Pessoa com Deficiência no Parque 13 de 

Maio às 16h. O evento contou com os Batuqueiros do Silêncio e Cervac.  
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O desempenho da Organização Social frente ao cumprimento das metas estabelecidas no Contrato de Gestão está demonstrado por meio 

do Quadro de Scores, supramencionado, que avalia os resultados do cumprimento das metas, ações e consequentes atividades pactuadas. 

OBS: Quando estiver expresso (‐‐) no quantitativo, significa que não havia meta para o mês; a indicação (00), informa que havia meta e não 

foi realizada. 

Quadro de SCORES 

 Meta/Mês 
JULHO/19 

Mês 1 
AGOSTO/19 

Mês 2 
Meta 1   

PRESTAR SERVIÇO DE APOIO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIAL NA 
GARANTIA DE DIREITOS DO SEGMENTO COM BASE NA POLÍTICA 

ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 
99,57 101,28 

Submeta   
A – Orientar e encaminhar 700 pessoas com deficiência na rede de Saúde da Pessoa com 

Deficiência. 
99,57 101,28 

Meta 2   
REALIZAR AÇÕES DE CAPACITAÇÃO COM PRÁTICAS INCLUSIVAS DE 

POLITICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  DIRECIONADOS À GESTORES 
MUNICIPAIS. 

-- -- 

Submeta   
A – Realizar 10 ações de capacitação com práticas inclusivas de política da pessoa com 

deficiência  direcionados a gestores municipais. 
-- -- 
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Meta 3   
REALIZAR ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO, FORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

JUNTO Á REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA A POPULAÇÃO DE PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA E SOCIEDADE CIVIL EM GERAL. 

-- 80 

Submeta   
A – Realizar 03 oficinas de Capacitação com Foco na “Política Estadual da Pessoa com 

Deficiência” destinada às Pessoas com Deficiência. 
-- 100 

B – Realizar 02 Oficinas de capacitação em Libras. -- 0 
C – Realizar 02 oficinas de capacitação em Braille. -- -- 

D – Realizar 01 Oficina de Capacitação em Audio-descrição. -- -- 
Meta 4   

AUXILIAR, ORIENTAR E ASSESSORAR NA CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO 
DOS CONSELHOS, ORGANISMOS E FUNDOS MUNICIPAIS VOLTADOS PARA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 
-- 0 

Submeta   
A – Orientar 10 conselhos municipais da Pessoa com deficiência. -- 0 

B – Promover 10 reuniões em organismos municipais da pessoa com deficiência. -- 0 
Meta 5   

FOMENTAR A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, ESTIMULAÇÃO AO MERCADO 
DE TRABALHO, ATRAVÉS DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO COM DEFICIÊNCIA PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE 

TRABALHO. 

33,92 27,2 

Submeta   
A – Realizar 20 visitas nos órgãos públicos e empresas privadas para sugerir acessibilidade 

arquitetônica e atitudinal no mercado de trabalho.. 
5,00 0 
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B – Realizar 15 mapeamentos laborais e relatórios com sugestões de acessibilidade para 
serem entregues às empresas privadas visitadas. 

0,00 0 

C – Monitorar 150 inserções de pessoa com deficiência no mercado de trabalho de 
Pernambuco em parceria com a Agência do Trabalho. 

38,66 34 

Meta 6   
PROMOVER, DIVULGAR E PRESTAR SERVIÇOS VISANDO GARANTIR O 

DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO QUE TANGE A GRATUIDADE 
NOS TRANSPORTES MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS 

5,66 1,576 

Submeta   
A – Orientar e encaminhar 5.000 pessoas com deficiência para a inclusão no benefício do 

Cartão Vem Livre Acesso da Região Metropolitana do Recife. 
11,32 10,76 

B – Realizar 05 palestras em Escolas de Referência de Ensino Médio (EREM) das Regiões de 
Desenvolvimento (RD’s) do Estado 

0 -- 

Meta 7   
ARTICULAR, DIVULGAR E PROMOVER A INCLUSÃO NO ÂMBITO DA 

CULTURA E LAZER, GARANTINDO OS DIREITOS DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA ATRAVÉS DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

COMEMORATIVOS DO CALENDARIO ESTADUAL 

20,60 1,498 

Submeta   
A – Realizar 04 eventos de mobilização 25,00 -- 

B – Atender 1.400 pessoas diretamente com espaços inclusivos em datas comemorativas do 
calendário Estadual. 

1,50 2,65 

C - Fomentar a contratação de 24 artistas com deficiência nos eventos e atividades culturais 
promovidos pelo Estado de Pernambuco. 

0,00 8,33 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do estabelecido no Termo de Referência através do Plano de Trabalho que 

estabelecem objetivos e metas a serem atingidas no cronograma de execução desta 

Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência, não foi totalmente cumprida 

este mês. 

Haja vista que assumimos a gestão da SEAD no Referido mês, quando ainda 

estávamos formando a equipe de profissionais. 

Importante frisar que as metas pactuadas no Plano de Trabalho referem-se ao 

quantitativo de 17 profissionais, neste mês contávamos apenas com três profissionais atuando 

na SEAD  

Para a meta 7, conseguimos realizar apenas a submeta – B. Continuamos com 

dificuldades, principalmente por causa do contingenciamento estadual, que  afetou a 

realização de grandes eventos.  

Com a nova situação de contingenciamento e diminuição do quadro de equipe, as 

parcerias realizadas foram imprescindíveis para dar continuidade e melhorar o serviço 

prestado pela SEAD à população com deficiência. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Presidente 
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ANEXOS 
 


