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1. Apresentação  



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. 

1.1. Descrição Geral da Organização  

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. 

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 Proteção a Vítimas e a Testemunhas 

Ameaçadas no Estado do Ceará – PROVITA; 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 a Secretaria da Justiça e Cidadania (Sejus). 

Art.47. O Conselho Cearense dos Direitos da Mulher – CCDM, 

criado pela Lei nº 11.170, de 2 de abril de a986, modificado pelas 

Leis  Nºs 11.399, de 21 de dezembro de 1987, e 12.606, de 15 de 

julho de  1996 e suas alterações na Lei nº 13.380, de 29 de 

setembro de 2003, fica vinculado à Secretaria da Justiça e 

Cidadania. 

Art.48. O Conselho Estadual Antídrogas, 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. 

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.  

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. 

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. 

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; 



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. 

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.  

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 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 Nº. 31.240, de 25 de junho de 2013, 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:  

Art. 2º A Secretaria da Justiça e Cidadania (Sejus) tem como 
missão promover e garantir as políticas de direitos humanos, a 
execução penal e sua função social em parceria com a sociedade 
e demais instituições governamentais, competindo-lhe:  

�� executar a manutenção, supervisão, 
coordenação, controle, segurança, inteligência e administração do 
Sistema Penitenciário e o que 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; 

��� promover a articulação, cooperação e 
integração das políticas públicas setoriais que garantam plena 
cidadania às vítimas ou testemunhas ameaçadas; 

���� coordenar e supervisionar a execução do 
Programa de Proteção à Vítimas e Testemunhas Ameaçadas do 
Estado do Ceará (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 Gestão Penitenciária e 
Formação para a Ressocialização;  

����� articular e planejar o desenvolvimento 
de ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas; 

���� receber opiniões, reclamações, denúncias, 
elogios apresentados pela sociedade, dando-lhes o devido 
encaminhamento através da Ouvidoria; 

��� coordenar e supervisionar a execução do 
Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos 
(PPDDH) e Programa de Proteção à Crianças e Adolescentes 
Ameaçados de Morte (PPCAAM); 

���� exercer outras atribuições necessárias ao 
cumprimento de suas finalidades, nos termos deste regulamento. 

 

1.2. A Estrutura Organizacional básica e setorial d a SEJUS de conformidade 
como o decreto Nº31.300, de 11 de outubro de 2013,  passou a ser a 
seguinte: 
 

Art.1  Fica extinto da estrutura organizacional da Secretaria de Justiça e Cidadania o 

Instituto Penal Paulo Sarasate. 

Art.2  Fica alterada a estrutura organizacional da Secretaria da Justiça e Cidadania 

(Sejus), que passa a ser a seguinte:  



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 

3.3.   Núcleo de Assessoria dos Programas de Proteção à Pessoas 

              4. Coordenadoria do Sistema Penal 

          4.1. Célula de Articulação do Sistema Penal 

                 4.1.1. Colônia Agrícola Padre José Esmeraldo de Melo 

                 4.1.2. Instituto Psiquiátrico Governador Stênio Gomes 

                 4.1.3. Hospital e Sanatório Penal Professor Otávio Lobo 

                 4.1.4. Núcleo de Assistência à Saúde 

                 4.1.5. Núcleo da Casa do Albergado 

                 4.1.6. Núcleo de Segurança e Disciplina 

4.2. Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Moura Costa   

            4.3. Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira II 

                   4.3.1. Núcleo de Administração Carcerária II 

            4.4. Penitenciária Industrial Regional do Cariri 

                   4.4.1. Núcleo de Administração Carcerária III 

            4.5. Penitenciária Industrial Regional de Sobral 

                   4.5.1.  Núcleo de Administração Carcerária IV 

            4.6. Penitenciária Francisco Hélio Viana de Araújo 

                   4.6.1.   Núcleo de Administração Carcerária V 

            4.7. Casa de Privação Provisória de Liberdade Agente Penitenciário 
Luciano Andrade de Lima 

                   4.7.1.  Núcleo de Administração Carcerária VI 

           4.8. Casa de Privação Provisória de Liberdade Desembargador Francisco 
Adalberto de Oliveira Barros Leal 

                  4.8.1.  Núcleo de Administração Carcerária VII 

            4.9. Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor Clodoaldo Pinto 

            4.10. Casa de Privação Provisória de Liberdade Prof. José Jucá Neto 



            4.11. Casa de Privação Provisória de Liberdade Elias Alves da Silva 

                     4.11.1. Núcleo de Administração Carcerária VIII 

            4.12. Célula Regional do Sistema Penal Norte 

            4.13. 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 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 de Gestão de Pessoas 

     10. Coordenadoria Administrativo-Financeira 

          10.1. Núcleo Contábil e Financeiro 

     11. Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação 

           11.1. Célula de Gestão da Informação 

    12. Coordenadoria de Patrimônio e Logística 

         12.1. Núcleo de Compras e Manutenção 

VI - ÓRGÃOS COLEGIADOS  

• Conselho Penitenciário do Estado do Ceará 

• Conselho de Defesa dos Direitos Humanos 

•  Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de  

     Deficiência 

• Comitê Estadual de Combate e Prevenção à Tortura no Ceará 

• Conselho Gestor do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes   
Ameaçados de Morte. 

 

2. Recursos Orçamentários, Financeiros e Patrimoniais,  Quadro de Pessoal e 

demais recursos materiais:  

A Lei Orçamentária destinou à SEJUS, em 2013, os valores do gráfico abaixo: 
(Em R$ 1.00) 



 

A SEJUS utilizou-se, no decorrer de 2013, dos valores do gráfico abaixo: 

(Em R$ 1,00) 

 

A SEJUS utilizou-se, no decorrer de 2013, 808 pessoas, todas elas com cargo/função, 

sendo: 

ORÇAMENTO – 2013 

Lei,  
215.561.143,0

Lei + 
Alterações,  

296.829.428,6

Fonte: SIOF_2013  
Ao  

218.659.274,4

 207.372.500,7
4

Empenhado Pago

Empenhado – Pago 

Fonte: SIOF_ 2013  
Ao  



• 66 pessoas de nível superior distribuídos pelas categorias profissionais a seguir 
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� 1.628 pessoas de nível médio distribuídos pelas categorias a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 389 estagiários estiveram no decorrer de 2013 na SEJUS, sendo: 

 

Nº. de Profissionais de Nível Médio por Categoria

1.484

3 6675
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Fonte: Coordenadoria de Gestão de Pessoas 



Nº. de Estagiários por Escolaridade

114

275

SUPERIOR MÉDIO
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� 1.018 profissionais terceirizados, distribuídos por categoria sendo: 

� 212 profissionais terceirizados de Nível Superior 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Célula de Gestão de Pessoas Terceirizadas 

 

�  806 profissionais terceirizados de Nível Médio: 
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3. Gestão Por Resultados: Objetivos, Metas, Indicad ores e Avaliação. 

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.  

Em relação ao resultado estratégico “cidadania exercida”, no indicador 

relacionado às pessoas beneficiadas com atendimentos em cidadania, foram 

realizados 326.612 atendimentos ao Cidadão. No ano de  2013, foram mantidas pela 

Sejus, 06 (seis) unidades de atendimento ao Cidadão, sendo 03 Casas do Cidadão 

em Fortaleza (Unidade Benfica, Unidade Diogo e Unidade Assembléia Legislativa), e 

03 caminhões do Cidadão, que circularam pelo Estado emitindo 323.770 diversos 

documentos. Existe para 2014 a perspectiva de um novo contrato para ampliação dos 

serviços, através da locação de mais 05 veículos para dar suporte às demandas de 

atendimento ao cidadão no Estado do Ceará. 

        Na linha dos programas de proteção à vida, o Governo do Estado do Ceará, 

através da SEJUS tem procurado fortalecer a política de proteção à pessoa, que além 

de ser uma política pública de afirmação e efetivação dos direitos humanos é um 

instrumento de combate ao crime organizado. Dessa forma, visando manter a 

plenitude da atividade das pessoas que promovem e protegem os Direitos Humanos e 

as liberdades fundamentais universais, foi implantado no ano de 2012, o Programa de 

Proteção aos Defensores e Defensoras de Direitos Humanos – PPDDH. Além deste, 

em 2013, foi lançado, no âmbito desta secretaria o Programa de Proteção a Crianças 

e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM, sendo, este programa, responsável 

pelas ações de proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte, tendo 

como principal objetivo a preservação da vida, garantindo, na medida do possível, os 

vínculos familiares e afetivos, bem como a inserção social segura. Entre os objetivos 
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do projeto estão também à garantia de acesso à saúde, educação e demais serviços, 

direitos, em geral, ausentes entre adolescentes envolvidos em violência. 

Com a implantação do PPDDH e do PPCAAM, a SEJUS constituiu no seu 

desenho institucional o terceiro programa de proteção existentes na esfera federal, já 

que o Programa de Proteção à vítimas e testemunhas ameaçadas – PROVITA  era 

executado no estado há 11 anos. O atual desafio é o de integrar de forma sistêmica 

os três programas, conforme diretriz 15 do PNDH3.  

         Nessa perspectiva foi criado o Núcleo de Assessoramento aos Programas de 

Proteção – NAPP, vinculado à Coordenadoria de Cidadania, cujas atribuições, dentre 

outros, são: monitorar e avaliar as ações dos programas, fortalecer as instâncias 

colegiadas de deliberação, construção do Plano Estadual de Proteção à pessoa, dar 

suporte técnico aos programas (elaboração de projetos e planos de trabalho), 

acompanhamento de renovação dos convênios, discutir a metodologia adotada pelos 

programas de proteção, considerando suas especificidades e o perfil dos casos 

acompanhados, criar, coordenar ou participar de grupos de trabalho voltados ao 

aprimoramento dos programas de proteção em âmbitos local, regional e nacional. 

Através do NAPP, foi estabelecido um espaço de diálogo entre a SEJUS, outros 

órgãos governamentais e a sociedade civil, denominado “Diálogos pela Vida” que tem 

como objetivo discutir temáticas relacionadas aos programas e pactuar fluxos de 

atendimento com as demais instituições da Rede de Proteção.  

Dessa forma, o Estado do Ceará, através da Secretaria de Justiça e Cidadania, 

está se pautando em todas as diretrizes nacionais e internacionais de educação, 

proteção, defesa e garantia dos Direitos Humanos, contribuindo para uma sociedade 

mais consciente e fundada em uma cultura de paz. O Estado do Ceará tem sido 

reconhecido nacionalmente como a unidade da federação que mais avançou na 

política de proteção à pessoa. Destacamos a seguir as principais atividades relacionadas 

ao núcleo: 

� PPCAAM – Reuniões preparatórias (com toda a rede de atendimento à criança 

e ao adolescente). 
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� Grupo de Trabalho de segurança pública para os Programas de Proteção, 

visando a aproximação dos órgãos estratégicos que compõem a segurança 

pública (criação de uma célula de inteligência para os programas, vinculado à 

Coordenadoria de Inteligência do Sistema Penitenciário – COINT, da SEJUS, 

cujo objetivo se direciona na construção de mapa de risco dos usuários dos 

programas de proteção). 

� Criação de minuta de decreto governamental institucionalizando a Casa de 

Pouso Provisório e o seu gerenciamento pela SEJUS e a segurança pela 

SSPDS; 

� Núcleo de segurança para os programas de proteção ligado à COPOL da 

SSPDS. 

� Elaboração conjunta com representantes das equipes técnicas dos programas 

de proteção da minuta do Sistema Estadual de Proteção à Pessoa – SEPP, que 

foi submetida aos colegiados dos programas para discussão e em breve será 

lançada à consulta pública. 

 

4. Programa de Governo, Recursos, Estratégias e Plano de Ação:  

4.1. PROGRAMA 077 – INFRA-ESTRUTURA, GESTÃO E ASSIS TÊNCIA  

PENITENCIÁRIA  

4.1.1. 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. 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 

Secretaria da Justiça e Cidadania 
Relatório de Desempenho da Gestão  

 

 

 

 

 

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 2013 

Lei + Crédito 
Empenhado Pago  

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

205.776.508,58 136.908.822,84 66,53 126.502.979,06 61,48 

   Fonte: SIOF_ 2013  

O programa objetiva atender a quatro metas: 1. Construir, reformar, modernizar e 

equipar as unidades prisionais, dotando-as de infraestrutura adequada; 2. Gerir e 

manter em pleno funcionamento as atividades fins do sistema penitenciário; 3. 

Promover a assistência básica, a assistência jurídica, a execução de penas 

alternativas, a qualificação profissional e o apoio à empregabilidade, à religião, à 

cultura, ao esporte e ao lazer dos indivíduos em conflito com a lei e sob a tutela do 

Estado e 4. Manter, modernizar e equipar a Escola de Gestão Penitenciária e 

Ressocialização. 

4.1.2. 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; 
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; 
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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. 

 

4.1.3. Principais resultados e realizações: 

4.1.3.1. Infra-Estrutura do Sistema Penitenciário  

� Execução das obras de construção das Cadeias Públicas/Penitenciárias 

Jovens Adultos (Faixa Etária 18-24) no Município de Horizonte, com 685 

vagas; Casa de Privação Provisória de Liberdade (CPPL V) no Município 

de Itaitinga, com 1016 vagas; Unidade Semi-aberto na região metropolitana 

(Itaitinga), com 944 vagas e a Cadeia Pública no município de Juazeiro do 

Norte, com 330 vagas; 

� Entrega dos projetos e aprovação das planilhas orçamentárias pela Caixa 

Econômica Federal das cadeias públicas de Crateús, Aracati, Tianguá, 

Cadeia Pública Masculina de 600 Vagas, em Itaitinga e Cadeia Pública 

Feminina em Aquiraz de 502 vagas; 

� Encaminhamento do projeto de licitação da Cadeia Pública de Caucaia à 

Procuradoria Geral do Estado do Ceará – PGE; 

� Entrega das novas cadeias públicas, com capacidade para 32 vagas, nos 

municípios de Jati, Cruz e Milhã;  

� Execução em andamento da reforma da Penitenciária Industrial Regional 

de Sobral – PIRS e da cadeia pública de Novo Oriente;  

� Reforma da CPPL I, do Instituto Penal Feminino – IPF, Instituto Psiquiátrico 

Governador Stenio Gomes, cadeias públicas de Pacatuba, Paraipaba, bem 
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como setores da sede da Secretaria da Justiça e Cidadania e o Conselho 

Penitenciário do Estado do Ceará – COPEN; 

� Formalização dos contratos para a reforma das cadeias públicas nos 

municípios de Brejo Santo e Cariús;  

� Execução da reforma da CPPL de Caucaia para implantação do Centro de 

Triagem e Observação Criminológica; 

�  Recuperação concluída da cadeia pública de Horizonte; 

� Criação do Núcleo de Assistência as Cadeias do Interior – NUACI, com o 

objetivo de dar suporte de estrutura e segurança a 135 cadeias públicas do 

Interior (CP’s) e 19 Unidades Pentitenciárias (UP’s);  

� Desativação concluída de duas unidades penitenciárias, resultando na 

transferência de 298 presos do IPPS e 54 internos do IPPOO I para outras 

UPs; 

� Transferências de 3.163 internos entre Unidades da RMF e 481 internos 

oriundos de outras Comarcas; 

� Realização de Transferências de internos Policia Federal, Convênio nº 

042/2013, de 81 presos recebidos para as unidades prisionais da RMF; 

� Realização de Transferências de internos oriundos da DECAP, de acordo 

com a Portaria nº269/2012 (SEJUS e SSP-CE), de 6.551 presos recebidos 

para as unidades prisionais da RMF; 

� Realização do Curso de capacitação sobre Normas de segurança interna 

em dias de visitas para 50 pessoas (Agentes Penitenciários, Diretores das 

UPs e COSIPE); 
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� Realização de 2.384 matrículas de Internos para estudarem dentro dos 

Presídios, entre Ensino Médio e Fundamental, sendo inscritos 585 no ENEM 

e 283 no ENCCEJA; 

� Nomeação de 798 Agentes Penitenciários; 

� Realização de Mutirões de Assistência Jurídica dentro dos Presídios, sendo 

atendidos 2.258 internos pela Defensoria Pública e 4.310 atendimentos na 

UPs; 

� Realização de 790 vistorias na UPs e CDs; 

� Criação do ROP - 1º Ronda de Operações Penitenciários, através da 

Formação de uma equipe composta de 24 Agentes penitenciários para 

pronto atendimento e segurança da CPPL-I; 

� Aquisição de 10.735 equipamentos de segurança e de Proteção individual 

para os agentes penitenciários; 

� Realização de 96 escoltas para apoio e segurança no deslocamento dos 

presos; 

� Realização de 10 encontros relacionados ao Parlamento Carcerário que 

discute sobre as relações de convivência envolvendo representantes dos 

internos com a Direção das unidades e a Coordenadoria do Sistema Penal 

- COSIPE; 

� Registro de 139.126 visitantes, incluindo as UPs da PIRC e PIRS; 

� Realização do VI Encontro dos Profissionais da Saúde e Agentes 

Penitenciários com o objetivo de debater assuntos referentes à saúde no 

sistema prisional, sendo realizada a participação de 250 pessoas; 
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� Aquisição de 09 veículos tipo peugeot recebidos do Ministério da Justiça- 

DEPEN; 

� Aquisição de 03 veículos doados pela Receita Federal, sendo 02 tipo médio 

e 01 caminhão baú; 

� 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 383.061 atendimentos, distribuídos 

em:  

 

 

Atendimentos Quantidade  

Médicos 26.200 

Psiquiátricos 1.509 

Odontológicos 25.722 

Enfermagem 198.793 

Psicológicos 5.797 

Serviços Sociais 22.421 

Fisioterapia 1.123 

Terapia Ocupacional 441 

Diabetes  628 

Controle de Hipertensão 2.146 

Controle de Hanseníase 116 

Controle de Hepatite 369 

Controle de Tuberculose 1.430 

Controle de AIDS/HIV/DST`s 705 

Imunização 11.751 
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Exames Laboratoriais 12.150 

Procedimentos de Enfermagem 71.760 

 
 
 
    4.1.3.2. Inclusão Social do Preso e do Egresso  

� Parceria com a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS  para 

a qualificação de 161 internos e egressos, na área da construção civil; 

� Parceria com o CENTEC para a qualificação de 146 internos na área da 

construção civil; 

� Execução do “Projeto Cores da Liberdade” em parceria com a Hidracor e Atlas 

para a capacitação de 105 internos e 25 internas em pintura de parede e a 

revitalização de 06 Unidades Prisionais;  

� Execução do “Projeto Maria Marias” em parceria com o Ministério da Justiça 

que visa a capacitação de todas as internas do Instituto Penal Feminino – IPF 

nas áreas de artesanato, culinária, informática, cursos de beleza e na área da 

construção civil, sendo qualificadas em 2013, 181 internas; 

� Execução do “Projeto Grafitart” para capacitação de internos na arte do grafite, 

a fim de que possam fabricar produtos para serem comercializados, sendo 

qualificados 143 internos; 

� Execução do “Projeto Fabricando Oportunidades” em três frentes: 

� confecção de artesanatos em ponto cruz, crochê, macramê, vagonite, 

recomposição de retalhos e customização de chinelos, no interior do IPF, 

qualificando 50 internas;  

� confecção de bolsas serigrafadas no interior da CPPL II, sendo qualificados 

35 internos e confeccionadas 5.750 bolsas; 
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� confecção de peças em mosaico no interior do IPPOO II,  ocupando 10 

internos; 

� Execução do “Projeto Arca das Letras” em parceria com o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário – MDA para confecção de 240 mini-bibliotecas para 

entrega nos assentamentos rurais do Estado, sendo qualificados 17 internos; 

� Execução do “Projeto Pintando a Liberdade” em parceria com o Ministério do 

Esporte para produção de 500 bolas e 150 redes no interior das Unidades 

Prisionais para doação às escolas públicas, com a ocupação de 71 internos; 

� Implantação do “Projeto Acordes para a Vida”, projeto de música utilizando 

violões, beneficiando 20 internos. 

� Celebração de parceria com o Conselho Estadual de Políticas e Gestão do 

Meio Ambiente (CONPAM) para a realização do “Projeto Batalhão Ambiental”, 

empregando 15 egressos para a limpeza do Parque do Cocó; 

� Celebração de convênios com as construtoras para execução do “Programa 

Mãos que Constroem”, que visa empregar a mão-de-obra egressa nas grandes 

obras do Estado (Construção da Arena Castelão, Centro Olímpico, VLT e 

Programa Minha Casa, Minha Vida), tendo sido empregados 55 egressos;  

� Celebração de convênio com a EMLURB para a execução do “Projeto 

Plantando o Amanhã”, projeto de capacitação de 30 egressos em jardinagem e 

paisagismo; 

� Celebração de convênio com o Instituto Cor da Cultura para emprego de 11 

egressos para participar da montagem e desmontagem da Casa Cor Ceará; 

� Celebração de convênios para o encaminhamento de 492 egressos ao 

mercado formal de trabalho (Empresa ISM, ONG O Caminho, Teatro José de 
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Alencar, Defensoria Pública do Estado, Replante Paisagismo, Amêndoas do 

Brasil, etc.). 

� Execução do Projeto “Cine Diálogo” que visa a apresentação de um filme 

motivacional para 25 internos de 07 Unidades Prisionais para debate com a 

equipe técnica formada por psicólogos e assistentes sociais; 

� Apresentações do Coral “Vozes da Liberdade” com a participação de 20 

internas do Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Moura Costa (IPF) e 

30 internos do Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira II (IPPOO II); 

� Manutenção do Programa “Celebrando a Restauração” em parceria com a 

Igreja Batista Central no interior da Penitenciária de Pacatuba, beneficiando 30 

internos; 

� Execução do “Projeto Marco Harmônico” em parceria com a Polícia Militar para 

levar música ao interior das Unidades Prisionais por meio do saxofone, tendo 

sido visitadas 04 Unidades Prisionais e 08 visitas; 

� Comemoração de 06 datas festivas no interior das Unidades Prisionais. 

   4.1.3.3. Escola de Gestão Penitenciária e Ressoc ialização: 

 
A implantação da Escola de Gestão Penitenciária e Formação para a Ressocialização 

- EGPR, no Ceará, tem como fundamento básico a educação para a ressocialização 

em consonância com o artigo 1º da Lei de Execução Penal- LEP que reza que a 

execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão 

criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e 

do internado. Fundamenta-se, ainda no artigo 77 que diz que o pessoal da execução 

penal, seja o administrativo especializado, o de instrução técnica e o de vigilância 

atenderá a vocação, preparação profissional e antecedentes pessoais. 

 

        A EGPR integra a Rede de Escolas de Governo do Estado do Ceará, liderada 
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pela Escola de Gestão Pública- EGP e a Rede Nacional de Escolas de Governo, 

liderada pela Escola Nacional de Administração Pública – ENAP. No ano de 2013, 

foram realizadas a qualificação e certificação de 639 servidores das unidades da 

Secretaria da Justiça e Cidadania em temas relacionados à segurança, disciplina e 

administração penitenciária. Destacamos a seguir os quantitativos realizados por 

curso e evento: 

 
�  Realização de Cursos no eixo curricular Administração Penitenciária para 

236 funcionários de unidade prisional. 
 

� Realização de Cursos no eixo curricular Relações Humanas e Reinserção 
Social para 328 participantes 
 

� Realização de debate sobre “Para quê e para quem administrar o sistema 
penitenciário” com a participação de 50 pessoas; 

 
� Realização de debate sobre “Direitos Humanos no Contexto do 

Tratamento Penal” para 81 participantes; 
 

� Saúde e Qualidade de Vida e Drogadição no Sistema Penal para 56 
funcionários da PIRC 

 
� Realização do Curso de Segurança e Disciplina sobre operações 

penitenciárias para 19 agentes penitenciários. 
 

4.2. PROGRAMA 076 – PROTEÇÃO E CIDADANIA 

4.2.1. 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.  
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EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 2013 

Lei + Crédito 
Empenhado Pago  

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

11.072.753,66 6.193.772,02 55,94 5.973.500,04 53,95 

   Fonte: Relatório de execução orçamentária 2013  

 

O Programa objetiva 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.  

 

 

 

4.2.2. 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; 
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3. Gestão do Centro de Referência e Apoio as Vítimas de Violência. 

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

conscientização; 

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). 

4.2.3. Principais Resultados e Realizaçoes:  

� Realização de ações do “Balcão da Cidadania” no Território do Grande Bom 

Jardim, abrangendo os Bairros Bom Jardim, Canidezinho, Granja Portugal, 

Granja Lisboa, Siqueira, sendo atendidas 1.066 pessoas; 

� Oferta de 28 serviços, sendo eles: Oficinas Socioeducativas (tema “O 

Protagonismo da Criança e do Adolescente no Exercício da Cidadania”); Cine 

Debate – (exibição do filme “Anjos do Sol”); Palestras (temas: “O 

Funcionamento do Conselho Penitenciário e Direitos Humanos da População 

Carcerária”, “Direitos Humanos, Cidadania e os Programas de Proteção”, e 

“Relações Interpessoais e as Pessoas com Deficiência”); Emissão de RG e 

CPF; Orientação e Emissão do Passe Livre do Idoso; Orientação Jurídica – 

Educação em Direitos; Cadastro de Candidatos à Doadores de Medula Óssea; 

Atividades Físicas Recreativas; Orientação Jurídica ao Consumidor, Abertura 

de Reclamação e Distribuição do Código de Defesa do Consumidor; 

Orientação sobre os Direitos Humanos; Atendimento do Conselho Tutelar; 

Atendimento Móvel da CAGECE, Teatro de Fantoches e Distribuição de Água 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 

Secretaria da Justiça e Cidadania 
Relatório de Desempenho da Gestão  

 

 

para Beber; Emissão de CTPS; e Disponibilização e Divulgação dos Serviços: 

CRAVV, NETP, CEDEF, COPEN, CEPCT, CDDH, Anistia, NAPP e Ouvidoria 

da SEJUS; 

� Parceria realizada com 14 instituições: Instituto de Arte e Cultura do Ceará 

(IACC); Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ); Sindiônibus; Associação dos 

Defensores Públicos do Estado do Ceará (ADPEC); HEMOCE; Corpo de 

Bombeiros; PROCON; Coordenadoria de Políticas Públicas em Direitos 

Humanos (CPPDH); Conselho Tutelar da Regional V; CAGECE; SINE/IDT; 

SAMU; Polícia Militar; AMC; e SER V.  

� Deferimento de doze (12), requerimentos de ex-presos políticos realizado pela 

Comissão Especial de Anistia Wanda Rita Othon Sidou.  

     4.2.3.1. Centro de Referência e Apoio à Vítima  de Violência (CRAVV):  

� Atendimento a 592 vítimas de violência e às famílias, visando abrandar os 

efeitos pessoais e sociais negativos decorrentes da violência sofrida e 

assegurando o exercício dos direitos das vítimas de violência; 

� Realização de 41 ações de caráter preventivo no enfrentamento à violência, 

através da realização de apresentações institucionais, capacitações, palestras, 

oficinas socioeducativas e rodas de conversas, destinadas aos diversos 

públicos (crianças, adolescentes, idosos, famílias, profissionais) localizados na 

capital e interior do Estado; 

� Realização de 69 visitas institucionais às instituições, equipamentos e serviços 

da rede socioassistencial do estado destinadas a divulgação e apresentação 

do CRAVV, e fomento de parcerias. 

4.2.3.2. Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pess oas:  
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� Atendimento de 164 pessoas no Posto Avançado de Atendimento Humanizado 

ao Migrante, no Aeroporto Internacional Pinto Martins e distribuição de 1408 

materiais informativos, compreendendo: 

� Realização de atendimento a deportados, inadmitidos e migrantes 

em geral informando sobre direitos e deveres no exterior; 

� Concessão de entrevistas a estudantes, pesquisadores e 

cidadãos com interesse no trabalho do PAAHM; 

� Encaminhamento de possíveis vítimas de tráfico à rede de 

atendimento nacional e local; 

� Articulação com os demais concessionários do Aeroporto 

Internacional Pinto Martins para melhor realização das atividades 

cotidianas; 

� Realização de palestras, seminários, capacitações e acompanhamento 

realizado a 3251 pessoas sobre o desenvolvimento das ações de 

enfrentamento ao tráfico de pessoas visando à atuação integrada dos órgãos 

públicos e da sociedade civil, destacando-se:  

� Realização de oficinas com os estudantes do “Projeto Primeiro Passo”, da 

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS); 

� Realização de Palestras direcionadas ao público assitido por ONGs locais 

('Maria, Mãe da Vida”) e Igreja Católica (Rede Um Grito pela Vida, Pastoral do 

Migrante, Arquidiocese de Fortaleza, Paróquias); 

� Atendimento, acompanhamento à possíveis vítimas de tráfico e seus familiares 

e referenciamento; 

� Capacitação de Mediadores Comunitários visando à formação de 

multiplicadores nas comunidades; 
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� Realização de ações preventivas noturnas com as/os profissionais do sexo; 

� Realização de visitas para disseminação de conehcimento sobre o tema e 

distribuição de material preventivo em hoteis, pousadas, barracas de praia, 

terminais, aeroportos, rodoviárias e pontos turísticos; 

� Realização de visitas institucionais/reuniões à orgãos públicos e sociedade civil 

buscando apresentar o serviço e propiciar uma atuação integrada entre os 

órgãos; 

� Capacitação da rede local (professores, Conselheiros Tutelates, profissionais 

dos CRAS, CREAS, Centros de Referência da Mulher, Casas Abrigo, 

Coordenadorias, Secretarias, disque-denúncias, Conselhos de Direitos); 

� Realização de reuniões e grupos de trabalho do Comitê Estadual 

Interistitucional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas visando à construção 

do Plano e Política de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas; 

� Concessão de entrevistas a estudantes, pesquisadores e cidadãos com 

interesse no trabalho do NETP; 

� Atendimento a comunicadores visando à elaboração de matérias/intervenções 

midiáticas sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas; 

� Realização de ações voltadas às instituições de ensino beneficiando 225 

pessoas com distribuição de 3.846 materiais informativos (nas escolas e ações 

DO ITEM 1.3).  

� Realização de palestras nas instituições de ensino superior (IES), 

principalmente, nos cursos de Psicologia, Serviço Social e Direito; 

� Realização de palestras, oficinas e “cine-debate” nas escolas do ensino médio 

da rede pública estadual. 
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4.2.3.3. Conselho Penitenciário do Estado do Ceará  

� Realização de 01 sessão extraordinária, 60 sessões Ordinárias e 141 sessões 

solenes para Livramento Condicional, sendo entregues 245 cadernetas sobre o 

tema; 

� Distribuição de 152 processos com pedidos de Indulto, Comutação de Pena e 

Denúncia, sendo assim distribuídos: 81 processos com pedido de Indulto, 65 

processos com pedido de Comutação de Pena, 05 processos com pedido de 

indulto e/ou comutação, 02 processos com Denúncia; 

� Julgamento de 73 processos de Indulto, 59 processos de Comutação de Pena, 

01 processo com Denúncia, 04 processos em diligência e 01 processo 

aguardando julgamento; 

� Realização de 07 inspeções em Estabelecimentos Prisionais;   

� Formação Profissional de 1.724 agentes penitenciários no período de maio a 

agosto oriundos do concurso público. 

4.3. PROGRAMA 500 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUS 

4.3.1. Objetivos:  

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

seu pleno funcionamento, promover a manutenção e funcionamento de TI através da 

aquisição de bens e serviços, como também a capacitação dos servidores públicos da 

SEJUS, com o intuito de maximizar o desempenho. 

 

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 2013 

Lei + Crédito 
Empenhado Pago  

(R$) (%) (R$) (%) 
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79.494.966,37 75.556.679,06 95,05 74.896.021,64 94,21 

 

4.3.2. Estratégia das Ações:  

1. Manutenção e funcionamento administrativo; 
2. Aquisição de bens e serviços; 
3. Concessão de outros benefícios assistenciais; 
4. Modernização da Gestão Institucional; 
5. Desenvolvimento e Capacitação de Serviços Públicos;  
6. Pagamento de pessoal e encargos sociais. 

 

4.3.3 PRINCIPAIS RESULTADOS/REALIZAÇÕES  

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

dentro da normalidade, realizando seu pleno funcionamento durante o ano de 2013 

através da: 

1. Capacitação e qualificação profissional dos servidores públicos através de 

projetos financiados pelo Ministério da Justiça e contrapartida do Tesouro 

Estadual. 

2. Aquisição de veículos para execução das atividades do Sistema Penitenciário 

do Estado do Ceará. 

3. Manutenção dos serviços públicos, terceirização, aquisição de bens e serviços 

para o bom funcionamento da Secretaria da Justiça e Cidadania. 

4. Manutenção da área de TI no que tange a aquisição de licenças de softwares 

para o pleno acesso as informações durante a execução das atividades ligadas 

aos diversos setores da Secretaria da Justiça e Cidadania. 

5. Acompanhamento mensal da execução da despesa relacionada a folha de 

pessoal e encargos sociais colocando em prática a valorização e 

desenvolvimento de recursos humanos dos servidores públicos. 

 

4.4. PROGRAMAS MULTISETORIAIS:  
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4.4.1. PROGRAMA 024 – PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREI TOS HUMANOS 

� OBJETIVO: Realizar atendimento ao cidadão, com foco em assuntos que 

envolvam os Direitos Humanos, integrando e avaliando ações desenvolvidas 

pelo Conselho de Defesa dos Direitos Humanos.  

� ORÇAMENTO 2013:  

• LEI: R$ 190.000,00 

• EMPENHADO-PAGO: R$ 0,00   

 

     Obs. Para a execução das ações do programa foi cadastrada a proposta n° 425 - 

Realização de eventos e modernização do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos 

- R$ 160.000,00, com o objetivo de reaparelhar o Conselho de Defesa dos Direitos 

Humanos com vistas à ampliar  sua capacidade de atendimento, ao tempo em que 

realizar ações de promoção e difusão dos Direitos Humanos de comunidades 

tradicionais indígenas e quilombolas no Estado do Ceará, como uma das  formas  de 

promover o reconhecimento público do Conselho junto à sociedade cearense.  

       No entanto, até dezembro de 2013 o referido projeto não foi aprovado, 

inviabilizando a execução do orçamento, sendo realizadas atividades relativas a 

custeio finalístico. 

� 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. 
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� PRINCIPAIS RESULTADOS/REALIZAÇÕES:  

A participação da SEJUS neste Programa tem por objetivo realizar atendimento 

ao cidadão, com foco nas denúncias, queixas e requerimentos que envolvam os 

Direitos Humanos. Destacamos a seguir as principais ações realizadas: 

 

• O Conselho de Defesa dos Direitos Humanos realizou duas campanhas de 

divulgação das suas atividades, nas quais os usuários foram sensibilizados 

através de palestras e atendimentos no que se refere às violações de direitos 

humanos. O CDDH atuou, ainda, em parceria com outras instituições na 

realização de conferências, palestras, audiências públicas, seminários, dentre 

estas podemos citar: Defensoria Pública Geral do Estado; Comissão de Direitos 

Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará; Comissão de Direitos 

Humanos da Câmara Municipal de Fortaleza; Escritório de Defesa dos Direitos 

Humanos Frei Tito de Alencar; Comitê Estadual de Prevenção e Combate à 

Tortura. 

 

4.4.2. PROGRAMA 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. 

� ORÇAMENTO 2013:  

• LEI + CRÉDITOS: R$ 334.200,00 

• EMPENHADO-PAGO: R$ 0,00   

Obs. Cadastrada proposta n 426 - Apoio as Ações Continuadas de Assistência aos 

Drogadictos - Projeto de Interiorização do PACAD. R$ 250.744,07 com o objetivo de 

assistir direta ou indiretamente em relação ao uso nocivo ou dependente de drogas, 
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sendo 75% dos cumpridores de penas restritivas de liberdade da RMF e 25% do 

interior do estado, realizando encaminhamentos às instituições de tratamento e rede 

de apoio. No entanto, até dezembro de 2013, o referido projeto não foi aprovado, 

inviabilizando a execução do orçamento, sendo realizadas atividades relativas a 

custeio finalístico. 

� 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. 

� PRINCIPAIS RESULTADOS/REALIZAÇÕES  

Quando consideramos a efetividade das ações do PACAD, não se pode 

esquecer a complexidade do tema abraçado. Além dos aspectos psicológicos, 

questões neuropsíquicas, culturais, assim como as inerentes às relações familiares e 

sócio-afetivas em geral estão presentes no fenômeno da drogadicção, o que coloca 

em cheque as políticas de saúde, segurança pública e social. Pensar em estratégias 

voltadas a questão no âmbito do Sistema Prisional, traz a necessidade de se 

ultrapassar o paradigma da mera coercitividade para a assunção de propostas  

voltadas ao desenvolvimento pleno dos seres humanos. Esta superação 

paradigmática enfrenta ainda os desafios inerentes aos eventuais preconceitos dos 

profissionais envolvidos.    

 A mensuração da eficácia dos resultados do Programa é bastante difícil,  

implicando em acompanhamentos que de forma longitudinal possam avaliar seus 

impactos. Neste sentido, assegurar o acesso à assistência, seja no âmbito das UPs, 

seja através de outras políticas públicas de saúde ou de parceiros não 

governamentais, constituem o objetivo possível de ser mensurado sem a constituição 

de equipe reservada unicamente a isto.  

 As carências nos serviços públicos voltados a assistência as pessoas em uso 
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nocivo ou dependente de drogas, findam por comprometer uma maior efetividade na 

ação, vez que apesar de Fortaleza contar com 6 CAPS-AD, número expressivo 

quando comparado a outras capitais, a demanda seria para 14, e somente consta uma 

única unidade de acolhimento adulto. Tal deficiência deixa lacunas na rede de 

retaguarda voltada aos egressos, assim como a possibilidade de se dar continuidade a 

assistência aos usuários dos serviços de CAPS- AD quando os mesmos vem a ser 

presos. Mister sempre ainda destacar que as ações do PACAD estão integradas as 

demais atividades de reinserção social, saúde e educação protagonizadas pela 

SEJUS. A seguir destacamos as principais atividades realizadas no âmbito do 

programa. 

• Distribuição da Cartilha do PACAD a 2.745 pessoas, entre internos e seus 

familiares, em Unidades Prisionais (UPs) da Região Metropolitana de Fortaleza 

(RMF) e interior do Estado, bem como a pessoas em cumprimento de penas 

alternativas e agentes penitenciários em curso de formação; 

• Manutenção do programa semanal na Rádio Livre, veiculado a cinco UPs, 

congregando parceiros diversos (Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, 

Brahma Kumaris, NARANON, profissionais de saúde, etc.); 

• 3.077 participações de presos, egressos e familiares em cursos, palestras e 

outras atividades terapêuticas e/ou educacionais voltadas a promoção da 

saúde mental e prevenção de agravos por drogadicção. 

 

4.4.3. PROGRAMA 026 – ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊN CIA 

� 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. 

� ORÇAMENTO 2013:  

• LEI: R$ 147.000,00 
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• EMPENHADO-PAGO: R$ 0,00   

Obs. Cadastrada no SIAP o Mapp Proposta n. 331 - Realização de eventos e 

modernização do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no valor 

de R$ 90.000,00, com o objetivo de desenvolver campanhas de conscientização e 

divulgação dos direitos da pessoa com deficiência através da Promoção de encontros, 

eventos, seminários, cursos, palestras, junto aos conselhos municipais e com outros 

conselhos estaduais e aquisição de equipamentos para suporte as atividades do 

CEDEF. No entanto, até dezembro de 2013; o referido projeto não foi aprovado, 

inviabilizando a execução do orçamento. Sendo realizadas atividades relativas a 

custeio finalístico. 

� 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  

A participação da SEJUS neste Programa tem por 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 ações realizadas:   

 

� A Capacitação dos Conselheiros do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência do Ceará teve como finalidade a conscientização do papel do 

conselheiro, diante das demandas da sociedade relacionadas ao segmento da 

pessoa com deficiência, uma vez que o Conselho é protagonista na luta pela 

garantia da efetivação dos seus direitos. Ocorreu no período da manhã e tarde 
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dos dias 12 e 13 de novembro de 2013 e no dia 14 de novembro de 2013, pela 

manhã, no Auditório Profª Eudes Veras, na Secretaria da Justiça e Cidadania 

do Ceará. 

� Realização de 6 (seis) palestras para o fortalecimento dos conselhos 

municipais dos municípios.  

� Assessoramento na implantação de novos conselhos municipais dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência dos municípios de Quixeramobim, São João do 

Jaguaribe, Pacatuba, Ararendá, Barroquinha, Acopiara, Milhã, Santa Quitéria. 

� Realizadas 13 audiências públicas com as temáticas Gratuidade 

Interestadual/Assembleia Legislativa, Educação Inclusiva, Acessibilidade nas 

Universidades; 

� Participação em eventos: II Seminário Mais e Melhor, Justiça para Todos; I 

Seminário de Direitos Humanos do Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas e 

Favelas; III Jornada da PcD; Conferência Estadual de Educação/Centro de 

Eventos; 

� Elaboração de projetos: Projeto de Capacitação de Conselheiros do Cedef; 

Projeto de Capacitação e Criação de Conselhos e Municipais ( Parceria com a 

Coordenadoria Estadual da PcD). 

5. Indicadores de Resultados: 

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

RESULTADOS, estabeleceu como Resultados Estratégicos Setoriais: 

 
V.1. Taxa de ocupação de vagas no sistema penitenci ário: 

  

Em relação ao indicador referente à Taxa de Ocupação de Vagas no Sistema 

Penitenciário cuja meta é monitorar o funcionamento administrativo e operacional dos 
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estabelecimentos e serviços penais, registramos o índice de 1,3, tendo por base o 

atual número de presos recolhidos nas unidades penitenciárias e cadeias públicas 

(13.445), dividido pelo número de vagas ofertadas (10.488). Vale informar, que foram 

considerados neste cálculo, os presos de regime fechado. Diante do exposto, 

verificamos embora tenhamos reduzido o déficit, ainda é crescente o número de 

presos que adentram no sistema penitenciário, sendo verificado a cada ano um 

considerável afluxo de presos que resulta em lotação acima das vagas 

disponibilizadas. Na perspectiva de aumentar as vagas no sistema penitenciário, 

tendo em vista a busca da melhoria da Taxa de Ocupação de Vagas no Sistema 

Penitenciário, a Sejus investe na construção de cadeias e penitenciárias tais como: 

Cadeia Pública Masculina com 600 Vagas, em Itaitinga (Convênio MJ.36554/2012); 

Cadeia Pública Feminina com 502 Vagas, em Aquiraz (Convênio MJ - 36553/2012); 

Cadeia Pública com 705 Vagas (projeto contratado pelo DEPEN/M) no Município de 

Horizonte; Casa de Privação Provisória de Liberdade (CPPL V), 1.016 vagas, no 

Município de Itaitinga; Unidade Semi-aberto – 944 vagas, na região metropolitana 

(Itaitinga) e da Cadeia Pública com 272 vagas no município de Juazeiro do Norte. Os 

referidos projetos totalizam um aumento de 4.039 vagas. 

Além destes empreendimentos, destacamos que está em fase de estudos de 

viabilidade e modelagem a construção, operação e manutenção do Complexo de Alta 

Segurança no Estado do Ceará, que terá 1.400 vagas.  

 

V.2. Percentual de internos matriculados no sistema educ acional 

penitenciário:  

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. O 

projeto visa à formação educacional dos apenados, internos e egressos do sistema 

penitenciário, associando-a a elevação da escolaridade de forma a prepará-los para o 
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ingresso no mundo do trabalho após o cumprimento da pena. Em 2013, 2.497 

detentos foram matriculados em 62 estabelecimentos prisionais, deste número, 160 

presos estão estudando dentro do Projovem Prisional, em duas unidades, e 11 presas 

cursam ensino superior em Filosofia no Instituto Penal Feminino Auri Moura Costa. 

Foram inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio Prisional (Enem Prisional) 570 

internos de 50 unidades prisionais do Ceará, estes números representam um 

crescimento de quase 70% em relação à quantidade de candidatos inscritos em 2012, 

quando 337 internos de 32 unidades realizaram o exame. O Enem Prisional é 

contemplado pela Lei nº 12.433, que abate um dia de pena dos detentos a cada 12 

horas-aula comprovadas. A preparação dos candidatos ocorre em 7 unidades 

prisionais de grande porte e duas cadeias públicas, através da realização de aulões 

preparatórios, para melhorar o desempenho dos detentos nas provas. Referidas aulas 

tem como temática assuntos relativos às ciências da natureza, ciências humanas, 

linguagens e códigos, matemática e redação. Em 2013, o percentual de atendimento 

foi além do programado para o ano, em que eram previstos 2.125, sendo realizadas 

2.497 matrículas. 

5.3. Taxa de internos e/ou egressos beneficiados co m qualificação profissional:  

      O Programa de Promoção da Qualificação e Ressocialização do Preso e Egresso, 

que tem por objetivo a ressocialização de apenados e a redução dos níveis de 

reincidência, teve um resultado considerado muito bom na recuperação do detento, 

através de medidas que auxiliam na sua educação, em sua capacitação profissional e 

na busca da conscientização psicológica e social.  

O Programa de Inclusão Social de Presos e Egressos da Secretaria de Justiça e 

Cidadania do Estado do Ceará tem como principal objetivo possibilitar o retorno ao 

convívio social do homem/mulher encarcerado (a) de forma harmônica e digna, 

oferecendo oportunidade de qualificação e desenvolvimento do perfil de 

empreendedor, além de potencializar os conhecimentos para exercer uma atividade 

no mercado de trabalho, como forma de cumprir a função primordial da pena que no 
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Direito Penal atual deixou de ser meramente punitiva e visa à reintegração social do 

encarcerado (a).  

 A forma mais humanizada no cumprimento da pena criando oportunidades de 

trabalho e estudo no interior das Unidades Prisionais tem impacto positivo na 

reabilitação do homem infrator e contribui para uma cultura de paz na sociedade, 

diminuindo os índices de reincidência criminal. 

 Além disso, o desenvolvimento das ações educativas e profissionalizantes 

possibilita um tratamento mais digno da pessoa privada de liberdade e é a forma mais 

eficaz para preparar as pessoas ao retorno à convivência social, possibilitando o 

resgate dos vínculos familiares, a ressignificação da sua história de vida e a 

superação do estigma do cárcere. Nesta perspectiva, em 2013, foram realizadas 927 

atividades relacionadas à qualificação profissional de presos e egressos.  

5.4. Taxa de internos e/ou egressos empregados:   

O Programa, através do acompanhamento sistemático da taxa de internos e/ou 

egressos beneficiados com qualificação profissional busca abrir caminhos diminuindo 

os efeitos negativos que envolvem a vida do preso e egresso do Sistema Penal. Tem 

por finalidade encontrar condições de reforçar os laços que unem esse público à sua 

família e à comunidade, como uma forma de reintegrá-lo à sociedade e proporcionar a 

orientação e o apoio para a inclusão, novamente, em atividades produtivas, 

engajando-o no mercado profissional, em trabalho formal e/ou informal, prevenindo a 

reincidência criminal. 

Os internos e egressos recebem dentro e fora das Unidades Prisionais os 

atendimentos social, psicológico e jurídico possibilitando o melhor acompanhamento 

do cumprimento de suas penas e o melhor engajamento nas várias opções de cursos 

profissionalizantes e trabalho existente de acordo com as suas habilidades. 

 O trabalho prisional, mais especificamente, além de evitar o ócio dentro das 

Unidades Prisionais, contribui para manutenção da ordem, melhora a autoestima dos 

internos, possibilita o recebimento de recursos para atender às suas necessidades e 
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de sua família e oportuniza o aprendizado de um ofício para exercer quando receber a 

liberdade. No ano de 2013, foram realizados 492 registros de apoio de presos e 

egressos para a empregabilidade. 

 

5.5. Número de pessoas beneficiadas com atendimento s em cidadania.  

No que diz respeito ao indicador “Pessoas beneficiadas com atendimento em 

cidadania”, o indicador se manteve satisfatório, embora tenhamos registrado uma 

queda de 9,5% em relação a 2012 onde foram realizados 1.027.859 atendimentos, 

enquanto que no ano de 2013 registramos 1.006.868. Alguns fatores externos e 

internos contribuíram para que no primeiro momento existisse uma redução, pois 

alguns serviços que eram oferecidos deixaram de existir, dentre eles destacamos a 

Ouvidoria  que tinha seu funcionamento nas casas do cidadão, oferecendo os mais 

variados serviços, apresentando uma considerada demanda de atendimentos. Além 

de que, passamos a contar somente com 03 (três) unidades de atendimento móvel, 

por motivo da necessidade de ampliar a demanda e oferecer melhores serviços com 

veículos adaptados para acessibilidade. Para tanto, foi iniciada em 2013 o processo 

que trata da contratação dos serviços de transporte mediante locação de cinco 

veículos tipo caminhão baú, que irá nos possibilitar um aumento no atendimento de 

ações em cidadania. 
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6. Conclusão:  

O desempenho global da SEJUS no geral foi satisfatório e ocorreu conforme 

planejado. Merecem destaque para o aperfeiçoamento da atuação da SEJUS no 

próximo período os seguintes itens: 

1. Para o alcance das metas definidas na Gestão Pública por Resultados, a 

disponibilização de orçamento/aportes de recursos para atendimento a plena  

execução dos projetos MAPP; 

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

implementação dos projetos em andamento referente à construção de unidades 

prisionais; 

3. Continuidade no suporte relativo às 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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4. A execução dos Contratos de Repasse, Convênios e Congeneres no âmbito do 

Governo Federal. 

 

Fortaleza, 02 de Maio de 2014 

 

Mariana Lobo Botelho Albuquerque  

Secretária da Justiça e Cidadania 

 


