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I. DADOS GERAIS SOBRE A ORGANIZAÇÃO 

a) Descrição Geral sobre a Organização, contendo su a Missão, Finalidade e 

Competências e Estrutura Organizacional, e indicand o os dispositivos legais 

que as fundamentam:  

A Secretaria da Justiça e Cidadania foi criada através do Art. 40 da Constituição 

Política do Estado do Ceará, de 16 de junho de 1891, tendo sido regulamentada em 

24 de setembro de 1891. Em 1926 passou a denominar-se de Secretaria dos 

Negócios do Interior e Justiça, posteriormente a Secretaria do Interior e da Justiça, a 

partir de 1962, Secretaria de Justiça e em 2003, Secretaria da Justiça e Cidadania. 

A Lei Nº. 13.875, de 07 de fevereiro de 2007, dispõe sobre o Modelo de Gestão do 

Poder Executivo, altera a estrutura da Administração Estadual, promove a Extinção e 

Criação de Cargos de Direção e Assessoramento Superior, e dá outras providências, 

estabelece, em seus artigos 44, 45, 46, 47, 48 e 49, as competências da Secretaria da 

Justiça e Cidadania:  

Art. 44. Compete à Secretaria da Justiça e Cidadania: executar a manutenção, 

supervisão, coordenação, controle, segurança e administração do Sistema 

Penitenciário e o quê se referirem ao cumprimento das penas; promover o pleno 

exercício da cidadania e a defesa dos direitos inalienáveis da pessoa humana, através 

da ação integrada entre o Governo Estadual e a sociedade, competindo-lhe zelar pelo 

livre exercício dos poderes constituídos; superintender e executar a política estadual 

de preservação da ordem jurídica, da defesa, da cidadania e das garantias 

constitucionais; desenvolver estudos e propor medidas referentes aos direitos civis, 

políticos, sociais e econômicos, as liberdades públicas e à promoção da igualdade de 

direitos e oportunidades; atuar em parceria com as instituições que defendem os 

direitos humanos; promover a articulação, cooperação e integração das políticas 

públicas setoriais que garantam plena cidadania às vítimas ou testemunhas 

ameaçadas; coordenar e supervisionar a execução dos Programas de Assistência às 

Vítimas e às Testemunhas Ameaçadas - PROVITA; administrar as Casas de 
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Mediação; administrar as Casas do Cidadão; administrar o Caminhão do Cidadão; 

administrar o Escritório de Combate ao Tráfico de Seres Humanos; administrar a 

Escola de Formação para a Gestão Penitenciária; e exercer outras atribuições 

necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento. 

Art.45. O Conselho de Defesa dos Direitos Humanos, criado pela Lei Nº. 12.686, de 14 

de maio de 1997, fica vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania. 

Art.46. O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de 

Deficiência, criado pela Lei Nº. 11. 491, de 23 de setembro de 1988, e alterado pela 

Lei Nº. 12.605, de 15 de julho de 1996, fica vinculado à Secretaria da Justiça e 

Cidadania.  

Art.47. O Conselho Cearense dos Direitos da Mulher - CCDM, criado pela Lei Nº. 

11.170, de 2 de abril de 1986, modificado pelas Leis Nº.s 11.399, de 21 de dezembro 

de 1987, e 12.606, de 15 de julho de 1996 e 13.380, de 29 de setembro de 2003, fica 

vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania. 

Art.48. O Conselho Estadual Antidrogas, criado pela Lei Nº. 12.954, de 21 de outubro 

de 1999, fica vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania. 

Art.49. O Conselho Penitenciário do Estado do Ceará fica vinculado à Secretaria da 

Justiça e Cidadania e terá na sua composição 1 (um) membro titular, dentre os 

agentes penitenciários do Estado, indicado por sua entidade sindical representativa e 

1 (um) membro da Pastoral Carcerária de atuação no Estado do Ceará. 

Lei nº14. 869, de 25 de janeiro de 2011 acrescenta dispositivos, altera redação da Lei 

nº13.875, de 07 de fevereiro de 2007,  no artigo 44 referentes as competências da 

Secretaria da Justiça e Cidadania. 

... 

Art.44. Compete à Secretaria da Justiça e Cidadania: executar a manutenção, 

supervisão, coordenação, controle, segurança, inteligência e administração do 
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Sistema Penitenciário e o quê se referir ao cumprimento das penas; promover o pleno 

exercício da cidadania e a defesa dos direitos inalienáveis da pessoa humana, através 

da ação integrada entre o Governo Estadual e a sociedade, competindo-lhe zelar pelo 

livre exercício dos poderes constituídos; superintender e executar a política estadual 

de preservação da ordem jurídica, da defesa, da cidadania e das garantias 

constitucionais; desenvolver estudos e propor medidas referentes aos direitos civis, 

políticos, sociais e econômicos, as liberdades públicas e à promoção da igualdade de 

direitos e oportunidades; atuar em parceria com as instituições que defendem os 

direitos humanos; cooperação e integração das políticas públicas setoriais que 

garantam plena cidadania às vítimas ou testemunhas ameaçadas; coordenar e 

supervisionar a execução dos Programas de Assistência às Vítimas e às Testemunhas 

Ameaçadas - PROVITA; administrar as Casas de Mediação; administrar as Casas do 

Cidadão; administrar o Caminhão do Cidadão; administrar o Escritório de Combate ao 

Tráfico de Seres Humanos; administrar a Escola de Formação para a Gestão 

Penitenciária; e exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas 

finalidades, nos termos do Regulamento. 

A Lei Nº. 14.114, de 19 de maio de 2008, que alterou dispositivo da Lei Nº. 13.875, de 

7 de fevereiro de 2007, e deu outras providências, retirou do art.44 a administração 

das Casas de Mediação pela Secretaria de Justiça e Cidadania, que passaram  a ser 

administradas pela Procuradoria Geral da Justiça 

O Conselho Estadual Antidrogas, criado pela Lei Nº. 12.954, de 21 de outubro de 

1999, vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, em 2008, passa a fazer parte da 

estrutura da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, através do Conselho 

Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, instituído pela Lei Nº. 14.217, de 03 de 

outubro de 2008. 

O Conselho Cearense dos Direitos da Mulher - CCDM, criado pela Lei nº11.170, de 2 

de abril de 1986, vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará - 

Sejus, passa a ser vinculado diretamente ao Gabinete do Governador e a integrar sua 
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estrutura organizacional básica e setorial, instituído pela Lei nº14.639, de 09 de março 

de 2010. 

A Lei 14.215, de 03 de outubro de 2008, institui o Programa de Apoio a Violência e o 

Centro de Referência e Apoio as Vítimas de Violência, onde o Estado, através de seus 

órgãos ou instituições prestará auxílio e assistência às vítimas diretas e indiretas da 

violência, no âmbito de sua respectiva competência, em cumprimento ao art.245 da 

Constituição Federal, com a finalidade precípua de prestar atendimento interdisciplinar 

(psicológico, social e jurídico), apoiando ações governamentais que busquem uma 

redução dos efeitos traumáticos da violência, atuar como auxiliar na ruptura de ciclos e 

códigos de violência existentes na família, realizar estudos sobre as causas da 

violência que servirão para subsidiar a execução das políticas públicas de Combate à 

Violência, realizar levantamentos estatísticos e manter banco de dados sobre o 

acompanhamento dos casos de vítimas de violência e promover eventos e 

publicações de esclarecimento à população sobre o Programa. 

A Lei Nº. 14.040, de 19 de dezembro de 2007, cria na Estrutura Orgânica da 

Secretaria da Justiça e Cidadania, a Escola de Gestão Penitenciária e Formação para 

a Ressocialização, cria Cargos de Direção e Assessoramento Superior e dá outras 

Providências.  

O Decreto Nº. 28.633, de 08 de fevereiro de 2007, que dispõe sobre a competência, a 

estrutura organizacional e a denominação dos cargos de direção e assessoramento 

superior da Secretaria da Justiça e Cidadania (Sejus), em seu artigo 2º estabelece a 

missão institucional da SEJUS que é a de promover o pleno exercício da cidadania e a 

defesa dos direitos inalienáveis da pessoa humana, através da ação integrada entre o 

Governo Estadual e a sociedade, competindo-lhe:  

I. executar a manutenção, supervisão, coordenação, controle, segurança e 

administração do Sistema Penitenciário e o que se referir ao cumprimento das 

penas;  

II. zelar pelo livre exercício dos poderes constituídos; 
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III. superintender e executar a política estadual de preservação da ordem jurídica, 

da defesa, da cidadania e das garantias constitucionais; 

IV. desenvolver estudos e propor medidas referentes aos direitos civis, políticos, 

sociais e econômicos, as liberdades públicas e à promoção da igualdade de 

direitos e oportunidades; 

V. atuar em parceria com as instituições que defendem os direitos humanos; 

VI. promover a articulação, cooperação e integração das políticas públicas 

setoriais que garantam plena cidadania às vítimas ou testemunhas 

ameaçadas; 

VII. coordenar e supervisionar a execução dos Programas de Assistência às 

Vítimas e às Testemunhas Ameaçadas (PROVITA); 

VIII. administrar as Casas de Mediação, as Casas do Cidadão e o Caminhão do 

Cidadão;  

IX. administrar o Escritório de Combate ao Tráfico de Seres Humanos e a Escola 

de Formação para a Gestão Penitenciária; 

X. exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades nos 

termos do regulamento.  

Decreto nº30.573, de 07 de junho de 2011, cria no âmbito da Secretaria da Justiça e 

cidadania, o Comitê Estadual de Combate à Tortura considerando a adesão do Estado 

do Ceará ao Plano de Ações Integradas para Prevenção e Controle da Tortura no 

Brasil; considerando a importância, pertinência e oportunidade de consolidação de 

uma política estadual de prevenção e enfrentamento à tortura; considerando as 

possibilidades de articulação e ações coordenadas entre órgãos e entidades do 

Estado e da sociedade civil, objetivando a efetivação do disposto na Lei Federal 

nº9.455, de 07 de Abril de 1997, decreta: 
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Art.1º Fica criado, no âmbito da Secretaria da Justiça e Cidadania, o Comitê 

Estadual de Combate e Prevenção à Tortura no Ceará.  

Art.2º Compete ao Comitê: 

I – avaliar e acompanhar as ações, os programas, projetos e planos relacionados 

ao enfrentamento à tortura no Estado do Ceará, propondo as adaptações que se 

fizeram necessárias; 

II – propor mecanismo preventivo estadual independente para prevenção da 

tortura no Estado do Ceará; 

III – acompanhar a tramitação de projetos de lei relacionados com o 

enfrentamento à tortura; 

IV – avaliar e acompanhar os projetos de cooperação técnica firmados entre o 

Estado do Ceará, a União e ou organismos internacionais que tratem do 

enfrentamento à tortura; 

V – apoiar a criação de comitês ou comissões assemelhadas na esfera municipal 

para monitoramento e avaliação das ações locais; 

VI – elaborar e aprovar seu regimento interno; 

 

O Decreto o nº. 30.442, de 11 de fevereiro de 2011, dispõe sobre a Estrutura 

Organizacional, da Secretaria da Justiça e Cidadania (SEJUS) e altera o Decreto 

nº28.619, de 07 de fevereiro de 2007, criando a Coordenadoria de Manutenção e 

Logística e a Coordenadoria de Inteligência. 

O Decreto nº. 31.059, de 22 de novembro de 2012. Institui o Programa Estadual de 

Proteção aos Defensores e Defensoras dos Direitos Humanos - PEPDDH/CE, sua 

Coordenação Estadual e dá outras providências.  
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Fica instituído no Estado do Ceará, no âmbito da Secretaria da Justiça e Cidadania, o 

Programa Estadual de Proteção aos Defensores e Defensoras dos Direitos Humanos - 

PEPDDH, observando-se os princípios, diretrizes e objetivos previstos no Decreto 

Nº6.044, de 12 de fevereiro de 2007. 

O PEPDDH/CE possui caráter excepcional e sigiloso e as medidas de proteção dele 

decorrentes visam garantir a continuidade do trabalho do defensor, que promove e 

protege os direitos humanos, e, em função de sua atuação e atividade nessas 

circunstâncias, encontra-se em situação de risco ou vulnerabilidade ou sofre violação 

de seus direitos  

Decreto nº31.190, de 15 de abril de 2013, institui o Programa de Proteção a Crianças 

e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM/CE, seu Conselho Gestor, e dá 

outras providências.  

O PPCAAM/CE tem por tem por objetivo, em conformidade com a Lei Federal nº8.069, 

de 13 de julho de 1990, a proteção da integridade física e psicológica, 

acompanhamento psicossocial e jurídico, bem como a reinserção social em local 

seguro de crianças e adolescentes ameaçados de morte, ou em risco de serem 

vítimas de homicídio, e de seus familiares, podendo receber casos de permuta de 

outros PPCAAM’s das Unidades Federativas. 

O Decreto nº30.983, de 23 de agosto de 2012, altera a Estrutura Organizacional, da 

Secretaria da Justiça e Cidadania (SEJUS) e altera o Decreto nº30.4420, criando uma 

Coordenadoria de Inclusão Social do Preso e Egresso (CISPE) e a Célula do Grupo 

de Apoio Penitenciário (GAP). 

O Decreto o Nº. 30.983 de 23 de agosto de 2012, dispões sobre a estrutura 

organizacional, a distribuição dos cargos de direção superior e de direção e 

assessoramento da Secretaria da Justiça e Cidadania (SEJUS).  

 Art.1º Fica alterada a estrutura organizacional da Secretaria da Justiça e 

Cidadania (Sejus), que passa a ser a seguinte: 
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 I - DIREÇÃO SUPERIOR 

 • Secretário da Justiça e Cidadania 

 • Secretário Adjunto da Justiça e Cidadania 

 II - GERÊNCIA SUPERIOR 

 • Secretaria Executiva 

 III - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO 

 1. Assessoria Jurídica 

 2. Assessoria de Desenvolvimento Institucional 

IV - ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA 

 3. Coordenadoria da Cidadania 

  3.1. Centro de Referência e Apoio à Vítima de Violência 

  3.2. Núcleo de Apoio à Cidadania 

 4. Coordenadoria do Sistema Penal 

  4.1. Célula de Articulação do Sistema Penal 

      4.1.1. Colônia Agro-Pastoril do Amanari 

      4.1.2. Colônia Agrícola Padre José Esmeraldo de Melo 

       4.1.3. Instituto Psiquiátrico Governador Stênio Gomes 

      4.1.4. Hospital e Sanatório Penal Professor Otávio Lobo 

    4.1.5. Núcleo de Assistência à Saúde 

     4.1.6. Núcleo da Casa do Albergado 

       4.1.7. Núcleo de Segurança e Disciplina 

  4.2. Instituto Penal Paulo Sarasate 

   4.2.1. Núcleo de Administração Carcerária 
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  4.3. Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Moura Costa 

  4.4. Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira I 

  4.5. Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira II 

   4.5.1. Núcleo de Administração Carcerária 

  4.6. Penitenciária Industrial Regional do Cariri 

   4.6.1. Núcleo de Administração Carcerária 

  4.7. Penitenciária Industrial Regional de Sobral 

   4.7.1. Núcleo de Administração Carcerária 

  4.8. Penitenciária Francisco Hélio Viana de Araújo 

   4.8.1. Núcleo de Administração Carcerária 

  4.9. Casa de Privação Provisória de Liberdade Agente Penitenciário  

  Luciano Andrade de Lima 

   4.9.1. Núcleo de Administração Carcerária 

  4.10. Casa de Privação Provisória de Liberdade Desembargador   

  Francisco Adalberto de Oliveira Barros Leal 

   4.10.1. Núcleo de Administração Carcerária 

  4.11. Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor Clodoaldo  

  Pinto 

  4.12. Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor José Jucá  

  Neto 

  4.13. Casa de Privação Provisória de Liberdade 

   4.13.1. Núcleo de Administração Carcerária 
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   4.14. Célula Regional do Sistema Penal Norte 

   4.15. Célula Regional do Sistema Penal Sul 

 5. Célula do Grupo de Apoio Penitenciário 

 6. Coordenadoria de Inteligência 

 7. Coordenadoria de Inclusão Social do Preso e do Egresso 

  7.1. Núcleo de Empreendedorismo e Economia Solidária 

  7.2. Núcleo Educacional e de Capacitação Profissionalizante 

  7.3. Núcleo de Gestão de Assistidos e Egressos 

  7.4. Núcleo do Grupo de Custódia 

 8. Escola de Gestão Penitenciária e Formação para a Ressocialização 

  8.1. Célula Pedagógica 

   8.1.1. Núcleo de Ensino 

   8.1.2. Núcleo de Pesquisa e Memória 

   8.1.3. Núcleo de Apoio e Logística 

V - ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL 

        9. Coordenadoria Administrativo-Financeira 

        10. Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação 

                10.1. Célula de Gestão da Informação 

 

         11. Coordenadoria de Manutenção e Logística 

          11.1. Núcleo de Manutenção 

VI - ÓRGÃOS COLEGIADOS 

 • Conselho Penitenciário do Estado do Ceará 

 • Conselho de Defesa dos Direitos Humanos 
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 • Conselho dos Direitos da Pessoa Humana 

 • Conselho Cearense de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de 

 Deficiência  

A representação gráfica da estrutura organizacional da Secretaria da Justiça e 

Cidadania é a que se apresenta: 
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b) Recursos Orçamentários, Financeiros e Patrimonia is, Quadro de Pessoal e 

demais Recursos Materiais com os quais a organizaçã o dispôs para alcançar a 

execução e acompanhamento dos programas, projetos e  atividades. 

A Lei Orçamentária destinou à SEJUS, em 2012, os valores do gráfico abaixo: 

(Em R$ 1.00) 

 

A SEJUS utilizou-se, no decorrer de 2012, dos valores do gráfico abaixo: 

(Em R$ 1,00) 

 

179.073.443,50 

175.541.578,69 

Empenhado Pago 

Empenhado – Pago 

ORÇAMENTO – 2012

Lei,  
193.957.568,00 

Lei + 
Alterações,  

213.602.951,60 
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A SEJUS utilizou-se, no decorrer de 2012, 808 pessoas, todas elas com cargo/função, 

sendo: 

• 72 pessoas de nível superior distribuídos pelas categorias profissionais a 

seguir: 

Nº. de Profissionais de Nível Superior por Categori a
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• 850 pessoas de nível médio distribuídos pelas categorias a seguir: 

•  
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•  224 estagiários estiveram no decorrer de 2012 na SEJUS, sendo: 

 

Nº. de Estagiários por Escolaridade

150

74

SUPERIOR MÉDIO

 

 

• 1.017 profissionais terceirizados, distribuídos por categoria sendo: 

 - 213 profissionais terceirizados de Nível Superior 
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 - 804 profissionais terceirizados de Nível Médio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. GESTÃO POR RESULTADOS: OBJETIVOS, METAS, INDICA DORES E 

AVALIAÇÃO. 

a) Estratégias e Plano de Ação, destacando sua comp atibilidade com as 

diretrizes, políticas e planos de governo e objetiv os e metas físicas e financeiras 

estabelecidas nos programas, projetos e atividades.  

As estratégias e diretrizes da Secretaria da Justiça e Cidadania são base do plano de 

ação e dos objetivos definidos no PPA 2012-2015 e integrantes da idéia força 

Sociedade Justa e Solidária , atendendo aos resultados estratégicos setoriais 

Cidadania Exercida e Sistema Penitenciário Melhorado e Aperfeiçoado.  

O resultado estratégico setorial Cidadania Exercida, apresentou, em 2012 o 

quantitativo de 377.297 atendimentos em cidadania, que envolvem as atividades das: 

- 03 Casas do Cidadão (Unidade Benfica, Unidade Diogo e Unidade Assembléia 

Legislativa) 
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- 06 Caminhões do Cidadão 

- Programa de Assistência às Vítimas e às Testemunhas Ameaçadas - PROVITA 

- Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - 

PPCAAM/CE. 

- Programa Estadual de Proteção aos Defensores e Defensoras dos Direitos Humanos 

PEPDDH, 

- Conselho de Defesa dos Direitos Humanos 

- Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência 

- Conselho Penitenciário do Estado do Ceará. 

- Comissão de Anistia  

- Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 

- Centro de Referência e Apoio à Vítima de Violência 

Este resultado estratégico foi prejudicado em decorrência da mudança do processo de 

emissão dos documentos, ocasionando assim a redução das ações dos caminhões do 

cidadão em todo estado e a suspensão das ações dos caminhões a partir de agosto 

em virtude do período eleitoral. 

Já o resultado estratégico setorial Sistema Penitenciário Melhorado e Aperfeiçoado  

se manteve equilibrado em relação a taxa de ocupação de 2011, atingindo uma taxa 

de Ocupação de Vagas de 1,55, permanecendo a necessidade de ampliação do 

número de vagas no sistema penal, com a construção de unidades prisionais e a 

intensificação das atividades de ressocialização do preso e egresso, com a elevação 

do seu nível de escolaridade, qualificação profissional e oportunidade de trabalho, 

emprego e renda.  
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b) Avaliação do Desempenho da Execução dos Programa s, Projetos e 

Atividades, levando-se em consideração os resultado s quantitativos e 

qualitativos alcançados e a eficiência e a eficácia  no cumprimento dos objetivos 

e metas estabelecidos, esclarecimentos, se for o ca so, sobre as causas que 

inviabilizaram o seu pleno cumprimento, bem como as  medidas implementadas 

com vistas à solução de eventuais disfunções estrut urais que prejudicaram o 

desempenho esperado: 

PROGRAMA 077 – INFRA-ESTRUTURA, GESTÃO E ASSISTÊNCI A  

PENITENCIÁRIA  

OBJETIVOS: 

Gerir e manter o funcionamento das atividades fins das Unidades Prisionais do 

Sistema Penitenciário, construir, reformar e modernizar as unidades prisionais de 

forma a dotá-las de infra-estrutura básica, física e ambiental mínima necessária às 

condições de abrigo digno aos indivíduos em conflito com a Lei e promover a 

educação básica, a educação superior, a qualificação profissional, a saúde básica, a 

cultura e o esporte no sistema penitenciário para a ressocialização do preso e 

egresso. 

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 2012 

Lei + Crédito 
Empenhado Pago 

(R$) (%) (R$) (%) 

125.741.243,99 100.984.141,45 80,31 98.513.805,85 97,55 

 

ESTRATÉGIA DAS AÇÕES: 

1. Gerenciamento das Atividades-Fins do Sistema Penal 

2. Criação de novas vagas mediante a construção, ampliação, reforma e 

recuperação de unidades prisionais; 
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3. Reequipamento das unidades prisionais; 

4. Implantar oficinas produtivas no interior das unidades prisionais; 

5. Realizar cursos de capacitação e qualificação profissional de presos e 

egressos; 

6. Atendimento às necessidades básicas em saúde aos presos e egressos; 

7. Realização de Eventos Socioculturais e Esportivos; 

8. Implantação e Manutenção do Ensino Fundamental, Médio e Superior para o 

Interno e Egresso; 

9. Apoio e Manutenção ao egresso para a empregabilidade; 

10.  Celebrar convênios com entidades governamentais, privadas e/ou ONG´s; 

11.  Apoiar, com materiais e matérias primas, os egressos qualificados. 

12.  Gestão da Escola de Gestão Penitenciária e Ressocialização; 

13.  Realização de Eventos. 

 

PRINCIPAIS RESULTADOS/REALIZAÇÕES 

1. A Gestão da administração das unidades prisionais é realizada diretamente 

pelo Governo do Estado através da Secretaria da Justiça e Cidadania. 

2. A ação do gerenciamento da administração das atividades fins do sistema 

penitenciário, cujo objetivo é a manutenção e o funcionamento de todas as 

unidades do sistema penitenciário, sendo 15 penitenciárias e 134 cadeias 

públicas, além do apoio financeiro à Creche Amadeu Barros Leal para os filhos 

dos detentos. 
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3. Foi concluída a construção da cadeia pública no município do Crato com a 

criação de 127 novas vagas. Em execução as obras de construção da cadeia 

pública de Milhã, Cruz e Jati e contratada as empresas para execução das 

obras de construção das cadeias públicas nos municípios de Aracati, Juazeiro 

do Norte, Tianguá, Horizonte e Crateús. 

4. Foram realizadas reformas, recuperação e serviços de manutenção nas cadeias 

públicas e penitenciárias nos municípios de Beberibe, Crateús, Quixadá, 

Madalena, São Luis do Curu, Acaraú Jaguaribe, Aracoiaba, Aquiraz, Itatira, 

Cascavel, Santa Quitéria, Iguatu, Caucaia, Canindé, Itapajé, Horizonte, Nova 

Russas, São Gonçalo do Amarante, Uruburetama, Juazeiro do Norte, Jijoca de 

Jericoacoara, Pacatuba, Jardim, Crato, Pacoti, Aquiraz, Itaitinga e Sobral. Em 

elaboração de projetos no DAE para licitação a reforma das Cadeias Públicas 

nos municípios de Novo Oriente, Brejo Santo, Cariús e Porteiras.  

5. Está em execução a reforma do centro de triagem e construção da barreira 

física no complexo das Casas de Privação Provisória em Itaitinga.  

6. Foram adquiridos para equipar e modernizar as Unidades Prisionais: 

 - Solução integrada de CFTV: Controle de acesso, Cadeira de Identificação, 

 Portais e Detectores de metais tipo pórtico, Detectores de Metais tipo raquete e 

 Máquina de Raio – X; 

 - Equipamentos de Informática: Nobreaks, Servidores, Establizadores, 

 Switches, Notebooks, Microcomputadores, Rádio Wimax, Impressoras, 

 NoBreak´s, Projetores Multimídia, Rack 19" para servidor, PDUs, Estações de 

 Rádio; 

 - Mobiliários e Eletroeletrônicos: Aparelhos de ar condicionados, bebedouros, 

 ventiladores, telefone, microondas, cadeiras, poltronas, longarinas, sofá, mesa, 

 gaveteiro, armários e estantes; 
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 - Veículos: 07 veículos tipo hach, 01 pick up, 02 veículos blindados, 02 Ranger 

 (viatura) e 04 motos; 

 - Armamentos - Adquirido Granadas, munições cartuchos de borracha, Kit´s 

 táticos, Escudos, capacete. Coletes; 

7. O Serviço de Atendimento Psicossocial ao Trabalhador realizou uma média de 

1.900 intervenções no campo da psicologia e do serviço social dentre estas 

intervenções podemos destacar as triagens, os atendimentos de apoio, as 

visitas técnicas, os acompanhamentos de casos e os encaminhamentos; 

8. A Coordenadoria de Inclusão Social do Preso e Egresso (CISPE) desenvolveu 

projetos para tratar o preso pelo viés da inclusão social por meio do trabalho e 

da educação, com este intuito, destacamos o programa “Mãos que Constroem”, 

que emprega egressos na construção civil; a instalação de mais duas fábricas 

nas unidades da RMF, que geram renda e ocupação ao interno; a criação de 

uma oficina de capacitação para serigrafia e a busca por parceiros privados 

para gerar empregos; 

9.  Criação do sistema de monitoramento eletrônico para os presos semiaberto, 

para garantir que o preso retorne ao seio social, por meio do trabalho ou pela 

educação, sob a tutela do Estado, que faz o monitoramento geográfico das 

rotas através do uso de tornozeleiras; 

10.  Implantação do Projeto da “Rádio Livre” criado para a humanização do preso 

com o objetivo de levar informações aos presos. A rádio funciona nas Casas de 

Privação Provisória de Liberdade (CPPL) Clodoaldo Pinto e José Jucá Neto, 

nas cidades de Itaitinga e Caucaia, no Ceará. 

11.  Absorção por esta Secretaria da Mão de Obra apenada, bem como a 

realização de parcerias com as empresas para desenvolver atividades 

sóciolaborativas, principalmente nas áreas de serviços gerais, cozinha, 



 
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 

Secretaria da Justiça e Cidadania 
Relatório de Desempenho da Gestão 

 
manutenção e reforma, com percepção de salários, beneficiando 

aproximadamente 799 apenados; 

12.  Iniciada a execução de serviços técnicos para realização do Censo 

Penitenciário, desenvolvendo ações que consiste na coleta de dados da 

população penitenciária em regime fechado a fim de traçar o perfil bio-sócio-

demográfico, bem como realizar avaliação psicossocial visando a caracterizar e 

compreender a história dos detentos, as vivências dos sujeitos ao longo do 

período de encarceramento e a disposição para a reinserção social mediada 

pelo trabalho; 

13.  A ação de qualificação dos presos e egressos para a empregabilidade 

proporcionando a execução do Trabalho para os Internos dos Estabelecimentos 

Penais, realizadas as capacitações: Auxilia administrativo, Eletricista Predial, 

Artesanato, Coral vozes da liberdade, Projeto Fazer Direito, Brigadista e ações 

ambientais beneficiando 272 presos e egressos. 

14.  Projeto de Fortalecimento e Interiorização das Penas e Medidas Alternativas 

através da execução de 03 (três) Convênios com o Ministério da Justiça:  

Convênio nº131/2010 que tem o objetivo de implantar o núcleo de atendimento 

ao homem autor de violência contra a mulher, Convênio nº134/2010 com o 

objetivo de implantar centrais de apoio e acompanhamento de penas e medidas 

alternativas nos municípios de Caucaia e Maracanaú do Estado do Ceará e o 

Convênio n°139/2010 que tem por objetivo a implementação do núcleo de 

reinserção social dos cumpridores de penas e medidas alternativas no estado 

do Ceará. 

15.  Projeto para aquisição de Vale Transporte destinado a aquisição de vales-

transportes que são distribuídos aos presos em regime aberto e semiaberto que 

exercem atividades sociolaborativas na sede da Sejus e nas demais unidades 

do Sistema Penitenciário, bem como para os atendimentos realizados pelo 
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serviço social da Coordenadoria de Inclusão Social do Preso e Egresso 

(CISPE). 

16.  Projeto de Custeio e Investimento na Fábrica de Material de Limpeza, 

destinado à manutenção das atividades desenvolvidas na fábrica de material de 

limpeza instalada no IPF e a empregabilidade. 

17.  Projeto de Desenvolvimento das Atividades da Oficina de Artesanato do IPF: 

Projeto desenvolvido na oficina de artesanato do Instituto Penal Feminino 

Desembargadora Auri Moura Costa – IPFDAMC na confecção de produtos 

artesanais, utilizando técnicas de crochê, macramê, bordado, pintura, patwork e 

outras. Todo o artesanato produzido é comercializado em feiras e exposições 

em congressos e seminários.  

18.  O Núcleo de Saúde da Secretaria da Justiça e Cidadania desenvolveu um 

importante papel nas Unidades Prisionais, realizando  ações de atenção básica  

à saúde, alcançando um total de 400.183 atendimentos, distribuídos em:  

Atendimentos Quantidade 

Médicos 24.797 

Psiquiátricos 2.474 

Odontológicos 17.497 

Enfermagem 75.172 

Psicológicos 6.239 

Serviços Sociais 21.250 

Fisioterapia 2.467 

Terapia Ocupacional 1.245 

Diabetes  496 

Hipertensão 2.162 

Controle de Hanseníase 146 

Controle de Hepatite 697 

Controle de Tuberculose 2.285 
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Atendimentos Quantidade 

Controle de AIDS/HIV/DST`s 9.670 

Imunização 11.491 

Exames Laboratoriais 17.052 

Procedimentos de Enfermagem 205.043 

Foram realizados atendimentos nas unidades prisionais de assistência à saúde 

da mulher, que realizou 972 atendimentos de ginecologia, obstetrícia e enfermagem, 

desenvolvendo ações de pré-natal, prevenção do câncer cérvico-uterino e de mama, 

no diagnóstico e tratamento de DST’s e AIDS, anticoncepção, imunização, assistência 

ao puerpério e educação em saúde. 

 Adquiridos equipamentos de Saúde para atender as necessidades de das 

unidades médicas odontológicas como: carros de urgência, esfignomanometro 

adulto com pedestral, laringoscópio adulto, Laringoscópio pediátrico, Lanternas 

Clínicas,  macas, camas fawler, bem como equipamentos de TI. 

Participação dos profissionais de saúde em capacitações, reuniões, seminários 

e cursos de aperfeiçoamento. 

19.  No tocante a educação prisional, a Secretaria de Justiça e Cidadania 

estabelece parceria com a Secretaria da Educação (SEDUC) numa ação que 

envolve 98 professores no ensino fundamental e ensino médio para o 

desenvolvimento de atividades de Educação de Jovens e Adultos (EJA) dentro 

das unidades prisionais, resultando na matrícula de 2.824 internos; 

20.  Gestão das Atividades da Escola de Gestão Penitenciária e Formação para 

Ressocialização. 

21.  A Escola de Gestão Penitenciária e Formação para Ressocialização executou 

e gerenciou, de forma continuada, um projeto político-pedagógico para 

formação de servidores, buscando sempre parcerias, realizando 20 cursos, 

oficinas e seminários resultando na capacitação de 478 colaboradores. 
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PROGRAMA 076 – PROTEÇÃO E CIDADANIA 

OBJETIVOS:  

Assegurar o acesso da população a canais de interlocução para o exercício da 

cidadania, atendimento integrado de qualidade ao cidadão através dos Caminhões e 

Casas do Cidadão, proteção às vítimas e testemunhas ameaçadas, Programa de 

Proteção às Crianças e Adolescentes ameaçados, prevenção do tráfico de seres 

humanos e apoiar os Conselhos vinculados.  

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 2008 

Lei + Crédito 
Empenhado Pago 

(R$) (%) (R$) (%) 

125.741.243,99 100.984.141,45 80,31 98.513.805,85 78,34 

 

ESTRATÉGIA DAS AÇÕES: 

1. Gestão do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, através da 

conscientização do cidadão para prevenir à exploração sexual e prestar 

assistência às vítimas de tráfico de seres humanos; 

2. Implantação e Gestão dos conselhos vinculados, o Conselho de Defesa de 

Direitos Humanos, do Conselho Penitenciário e do Conselho Estadual de 

Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência; 

3. Gestão do Centro de Referência e Apoio as Vítimas de Violência. 

4. Realização de seminários de capacitação, eventos e campanhas de 

conscientização; 
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5. Atendimento ao cidadão nas Casas e Caminhões do Cidadão, prestando 

serviço à população carente de todo o Estado do Ceará com a emissão de 

documentos. 

6. Gestão do Programa de Proteção a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas - 

PROVITA, em parceria com a APAVV, Programa de Proteção às Crianças e 

Adolescentes ameaçados  e Programa Estadual de Proteção aos 

Defensores(as) de Direitos Humanos (PPDDH). 

PRINCIPAIS RESULTADOS/REALIZAÇÕES 

1. Os conselhos vinculados à Secretaria da Justiça e Cidadania 

desenvolveram junto a comunidade trabalhos importante de 

conscientização, sensibilização e mobilização em busca dos direitos dos 

cidadãos, participando de Palestras, Conferências, Debates, Reuniões, 

Comitês e implantação de Conselhos Municipais, sendo estes: 

• Conselho Penitenciário do Estado do Ceará 

• Conselho de Defesa dos Direitos Humanos 

• Conselho Cearense de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de 

Deficiência 

• Comissão Especial de Anistia 

• Programa de Assistência às Vítimas e às Testemunhas Ameaçadas 

(Provita) 

• Programa de Proteção às Crianças e Adolescentes ameaçados 

(PPCAAM) 

• Programa Estadual de Proteção aos Defensores(as) de Direitos 

Humanos (PPDDH) 
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• Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas  

• Centro de Referência e Apoio as Vítimas de Violência 

• Comitê Estadual de Combate à Tortura 

• Casas e Caminhões do Cidadão 

2. O Programa de Assistência às Vítimas e às Testemunhas Ameaçadas 

(Provita) atendeu 50 usuários no ano de 2012. O Conselho Deliberativo 

(CONDEL) do Provita conta com a participação da Justiça Federal, da 

Polícia Federal e da Procuradoria Geral do Estado. O relevante 

desempenho deste programa foi na ação de Proteção a Vítimas e 

Testemunhas Ameaçadas - Provita, que teve uma ótima atuação, em 

parceria com a Associação de Parentes e Amigos das Vítimas de Violência - 

APAVV, na proteção às vítimas e/ou testemunhas ameaçadas.  

3. O Programa Estadual de Proteção aos Defensores e Defensoras dos 

Direitos Humanos - PEPDDH, atendeu 30 usuários no ano de 2012 em 

caráter excepcional e sigiloso e as medidas de proteção dele decorrentes 

visam garantir a continuidade do trabalho do defensor, que promove e 

protege os direitos humanos, e, em função de sua atuação e atividade 

nessas circunstâncias, encontra-se em situação de risco ou vulnerabilidade 

ou sofre violação de seus direitos  

4. Manutenção e gestão das Casas do Cidadão e dos Caminhões, sendo 6 

caminhões do cidadão em ações realizadas em todo Estado do Ceará e 3 

Casas do Cidadão. Foram realizados 377.297 atendimentos ao cidadão em 

todo Estado do Ceará. 

5. Pagamento de indenização a 63 ex-presos políticos, através da Comissão 

de Anistia Wanda Sidou, que reconhece o direito à indenização às pessoas 

detidas em órgãos de segurança do Estado. 
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6. Realização do Projeto “Balcão da Cidadania”, possibilitando a promoção da 

política estadual de direitos humanos com atuação direta nos municípios, 

facilitando o acesso da sociedade ao serviço público de qualidade. As 

ações desenvolvidas no município de Itaitinga contaram com a participação 

do Centro de Referência e Apoio à Vítima de Violência (CRAVV), Conselho 

Penitenciário do Estado do Ceará (COPEN), Núcleo de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas (NETP), Conselho de Defesa dos Direitos Humanos do 

Ceará (CDDH) e Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência do Ceará (CEDEF); 

7. O Conselho Penitenciário colaborou na elaboração e revisão da Política 

Criminal e Penitenciária do Estado do Ceará, através de 187 processos de 

livramento condicional, julgados 66 processos de Indulto, 52 processos de 

Comutação de Pena, entre outros, além de inspeções realizadas nos 

estabelecimentos prisionais. O Conselho Penitenciário realizou vistorias nas 

unidades prisionais e tendo como resultado a apreensão de: celulares com 

carregadores, baterias e chips, drogas (crack, maconha, cocaína, 

comprimidos cachaça artesanal), armas artesanais e aparelhos eletrônicos. 

8. O Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – NETP realizou ações 

de enfrentamento ao tráfico de seres humanos, trabalhando os três eixos da 

Política Nacional: prevenção, repressão e assistência às vítimas e aos seus 

familiares, através do recebimento de denúncias e encaminhamento às 

autoridades competentes para  fazer o devido acompanhamento; 

esclarecimento de dúvidas sobre a temática, sensibilização e informação a 

sociedade civil e as autoridades competentes que trabalham direta e 

indiretamente com o tráfico humano; acolhimento às vítimas e o 

direcionamento às rede de atendimento estadual e/ou municipal. O NETP 

também desenvolveu um trabalho preventivo de divulgação de suas 

atividades e de conscientização social acerca do crime de tráfico humano na 

rede hoteleira. 
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9. O Conselho de Defesa dos Direitos Humanos teve suas ações voltadas para 

o atendimento às denúncias, nos casos de violação, bem como apuração e 

fiscalização dos encaminhamentos em conjunto as autoridades 

competentes, desempenhando importante papel no trabalho de combate e 

prevenção à tortura no estado, com a realização de capacitações e oficinas. 

500 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUS 

OBJETIVOS: 

Dotar e manter o órgão de todas as condições materiais e humanas necessárias ao 

seu pleno funcionamento, promover a manutenção e a modernização de TI da SEJUS 

otimizando seu parque tecnológico, implantando e desenvolvendo sistemas de gestão 

penitenciária e de cidadania, como também a capacitação dos servidores públicos da 

SEJUS, com o intuito de maximizar o desempenho. 

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 2012 

Lei + Crédito 
Empenhado Pago 

(R$) (%) (R$) (%) 

69.104.547,21 69.104.547,21 100 62.965.675,56 91,11 

 

ESTRATÉGIA DAS AÇÕES: 

1. Manutenção e funcionamento administrativo; 

2. Implantação e desenvolvimento de sistemas de gestão penitenciária e  

cidadania, 

3. Concessão de outros benefícios assistenciais; 

4. Modernização da Gestão Institucional; 

5. Pagamento de pessoal e encargos sociais; 
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6. Capacitação de servidores públicos – formação continuada, qualificação e 

requalificação – Procaps. 

PRINCIPAIS RESULTADOS/REALIZAÇÕES 

A Gestão e Manutenção da Secretaria de Justiça e Cidadania teve sua execução 

normal, mantendo o seu pleno funcionamento durante o ano de 2012 através da: 

1. Realização de Concurso e Curso de Formação para o Cargo de Agente 

Penitenciário para atender à demanda apresentada pelas Unidades Prisionais 

do Estado do Ceará, dotando os estabelecimentos prisionais de Segurança 

Penitenciária. 

2. Adquiridos 2 (quatro) veículos para execução das atividades da Secretaria de 

Justiça e Cidadania. 

3. Capacitação de 478 servidores públicos através do Procaps, formação 

continuada, qualificação e requalificação. 

4. Implantação e desenvolvimento de sistemas de gestão penitenciária com 

informações de todos os internos, em parceria com o Ministério da Justiça e os 

diversos órgãos integrantes do Modelo de Gestão do Sistema Prisional. 

026 – ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

OBJETIVO:  

Garantir os direitos da pessoa com deficiência e promover sua inclusão social, através 

do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ceará, 

apresentando as seguintes metas prioritárias e ações realizadas:   

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 2012 

Lei + Crédito 
Empenhado Pago 

(R$) (%) (R$) (%) 

69.600,00 29.000,00 41 0,00 0,0 
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ESTRATÉGIA DAS AÇÕES 

1. Gestão do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de 

Deficiência. 

2. Fortalecimento dos conselhos municipais dos direitos das pessoas com 

deficiência. 

PRINCIPAIS RESULTADOS/REALIZAÇÕES 

Apesar de não ter havido desempenho financeiro satisfatório, o Conselho Estadual de 

Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência realizou: 

• Assessoramento na criação de novos Conselhos Municipais Defesa dos 

Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência.  

• Realizou/participou de conferências regionais, reuniões municipais, estaduais e 

interestaduais, capacitações, audiências públicas, painéis, palestras, grupo de 

trabalho, fóruns e encontros estaduais de saúde para acompanhar e assessorar 

o planejamento e avaliar a execução das políticas e programas setoriais para a 

inclusão da pessoa portadora de deficiência;  

• Atendimento e encaminhamento de denúncias aos órgãos de assessoramento; 

•   Capacitação de 1.250 pessoas com deficiência, representantes de entidades e 

gestores nas 8 macrorregiões do Estado, nos segmentos de deficiência 

intelectual, física, auditiva, visual, orgânica e múltipla; 

• Realização da III Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

do Estado do Ceará - “Um olhar através da Convenção da ONU sobre os 

Direitos da Pessoa com Deficiência: novas perspectivas e desafios”. O evento 

contou com a participação de 300 delegados e teve como objetivo ampliar as 

possibilidades de articulações entre o governo, município e os diversos 
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segmentos sociais, possibilitando a participação popular na construção de uma 

Política Estadual e Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência; 

024 – PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

OBJETIVO:  

Realizar atendimento ao cidadão, com foco nas denúncias, queixas e 

requerimentos que envolvam os Direitos Humanos, integrando e avaliando ações 

desenvolvidas pelo Conselho de Defesa dos Direitos Humanos, apresentando as 

seguintes metas prioritárias e ações realizadas:      

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 2012 

Lei + Crédito 
Empenhado Pago 

(R$) (%) (R$) (%) 

189.400,00 3.600,00 1,9 3.600,00 1,9 

 

ESTRATÉGIA DAS AÇÕES 

1. Gestão do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos e do Comitê Estadual de 

Combate à Tortura 

2. Realizar reuniões do conselho de defesa de direitos humanos para deliberação 

das denuncias recebidas e discussão das violações dos direitos humanos no 

Estado do Ceará. 

PRINCIPAIS RESULTADOS/REALIZAÇÕES: 

• Realização de seminários temáticos através do “balcão da cidadania” no 

município de Itaitinga; 

• Implementação de parcerias do CDDH com o Programa de Proteção aos 

Defensores(as) de Direitos Humanos do Ceará, Núcleo de Direitos 

Humanos e Ações Coletivas, Núcleo de Habitação e Moradia da DPGE e 
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Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Frei Tito de 

Alencar; 

• Lançamento do Programa Estadual de Proteção aos Defensores dos 

Direitos Humanos (PPDDH) em parceria com a Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República (SDH/PR). O Programa tem o 

objetivo de fazer a adoção de medidas que visem à proteção das pessoas 

ou grupos que promovam, protejam e defendam os Direitos Humanos e, em 

função de sua atuação e militância, encontram-se em situação de risco, 

vulnerabilidade ou ameaça. 

 

 

025 – ENFRENTAMENTO AS DROGAS 

OBJETIVO:  

Favorecer aos assistidos, em cumprimento de pena, com ações voltadas ao 

enfrentamento da drogadicção e promoção da saúde mental, apresentando as 

seguintes metas prioritárias e ações realizadas 

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 2011 

Lei + Crédito 
Empenhado Pago 

(R$) (%) (R$) (%) 

163.956,00 0,00 0 0,00 0,00 

 

ESTRATÉGIA DAS AÇÕES 

1. Realizar cursos, eventos, campanhas e ações de divulgação. 

2. Criação de uma equipe itinerante de suporte as ações do Programa de ações 

continuadas de assistência aos drogadictos no sistema penitenciário. 
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PRINCIPAIS RESULTADOS/REALIZAÇÕES 

Apesar de não ter havido desempenho financeiro, a Secretaria desenvolveu atividades 

voltadas para o programa: 

� Instituição de Equipe Itinerante para suporte às equipes de saúde das 

Unidades Prisionais da RMF (Psicólogo, Assistente Social, Enfermeiro e 

Psiquiatra), realizando 147 visitas, implementando 47 ações totalizando 

1.502 intervenções (660 participações em grupos, 302 atendimentos 

individuais e 540 ações com familiares); 

� Implantação em novembro de programa semanal na Rádio Livre, 

veiculado a 5 Unidades Prisionais, congregando parceiros diversos 

(Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anonimos, Brahma Kumaris, 

NARANON, profissionais de saúde, etc); 

� Realização de reuniões periódicas com Grupo Multiprofissional de 

Trabalho – Drogadicção e Execução Penal – composto por 

representantes das Unidades Prisionais e profissionais da saúde 

penitenciária; 

�  Implementação de parcerias e ações conjugadas com instituições da 

rede social (Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, NARANON, 

Celebrando Restauração e INEC); 

� Realização de 13 cursos, palestras e outras atividades educacionais 

voltadas para profissionais da saúde penitenciária e demais profissionais 

do Sistema. 

� Lançamento e distribuição da Cartilha do PACAD a 8.481 pessoas entre 

internos e seus familiares em Unidades da Região Metropolitana e 

interior do estado, bem como a pessoas em cumprimento de Penas 

Alternativas e agentes penitenciários em curso de formação; 
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c) Indicadores de Gestão e de Desempenho que permit am aferir a eficiência, 

eficácia e economicidade das ações, levando-se em c onta os resultados 

quantitativos e qualitativos alcançados pelo órgão ou entidade: 

A SEJUS, em função da nova estratégia de planejamento de GESTÃO POR 

RESULTADOS, estabeleceu como Resultados Estratégicos Setoriais: 

a) Cidadania Exercida, que tem como Indicador de Resultado o Nº. de pessoas 

beneficiadas com atendimentos em cidadania, em 2012 chegou a 370.017  

atendimentos. Esta ação teve sua execução prejudicadas em virtude da mudança no 

processo de emissão de documentos. Apesar das dificuldades, houve um grande 

empenho da Secretaria na implantação do Projeto “Balcão da Cidadania”, 

possibilitando a promoção da política estadual de direitos humanos com atuação direta 

nos municípios, facilitando o acesso da sociedade ao serviço público de qualidade e 

emissão de documento como também a implantação do Comitê Estadual de Combate 

à Tortura e o pleno funcionamento dos demais conselhos e programas. A Escola de 

Gestão Penitenciária e Ressocialização se empenhou para fomentar a formação 

técnica, intelectual e humana dos quadros profissionais do Sistema Penal.  

b) Sistema Penitenciário melhorado e aperfeiçoado, cujo Indicador de Resultado é a 

Taxa de ocupação de vagas no sistema penitenciário, apresentou a taxa de 1,55 em 

2012. Este resultado se deve ao aumento da população carcerária que foi de 7% em 

2011, além da criação de 127 vagas. No que compete a Promoção da Qualificação e 

Ressocialização do Preso e Egresso, busca a qualificação profissional e a 

empregabilidade do preso e egresso, foram beneficiados com empregabilidade 799 

presos/egressos, atingindo uma “Taxa de Internos e/ou Egressos Empregados” de 

4,5%, qualificados 272 presos/egressos atingindo uma “Taxa de Internos e/ou 

Egressos Beneficiados com Qualificação Profissional” de 1,53%. 
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III. DEMONSTRATIVOS DE RECURSOS EXTERNOS E DE TRANSFERÊNCIAS: 

a) Demonstrativo do fluxo financeiro de programas o u projetos financiados com 

recursos externos, constando, individualmente, a in dicação da despesa total, o 

valor do empréstimo contratado e da contrapartida a justada, os ingressos 

externos e a contrapartida estadual efetivamente re alizados e as transferências 

de recursos (amortização, juros, comissão de compro misso e outros, 

individualmente) ocorridos no ano e acumulados até o período de exame; 

b) Demonstrativo das transferências de recursos con cedidas e recebidas 

mediante convênio, acordo, ajuste, contrato de repa sse, termo de parceria ou 

outros instrumentos congêneres, bem como a título d e subvenção, auxílio ou 

contribuição, destacando a correta aplicação dos re cursos repassados ou 

recebidos e o atingimento dos objetivos colimados.  

IV. CONCLUSÃO:  

A) Posicionamento conclusivo sobre o resultado glob al da organização; 

b) Aspectos globais relevantes que merecem ser obje to de aperfeiçoamento com 

vistas a proporcionar melhores condições ao desenvo lvimento da missão 

institucional do órgão ou entidade e cumprimento do s objetivos e metas 

relacionados ao próximo período de gestão. 

Merecem destaque para o aperfeiçoamento da atuação da SEJUS no próximo período 

os seguintes itens: 

1. a efetiva concretização dos projetos do MAPP, para o atingimento das metas 

definidas na Gestão Pública por Resultados; 

2. efetiva ampliação do número de vagas no sistema penal, com a construção de 

unidades prisionais com a conclusão das obras iniciadas.; 
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3. intensificação das atividades de ressocialização do preso e egresso, com a 

elevação do seu nível de escolaridade, qualificação profissional e oportunidade 

de trabalho, emprego e renda;  

4. a execução dos Contratos de Repasse no âmbito do Governo Federal. 

 

 


