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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. 

2. Descrição geral, missão, finalidade, competências e estrutura organizacional 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 
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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). 

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 
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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;  
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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 
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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:  

Ι −   executar a manutenção, supervisão, coordenação, controle, segurança, 
inteligência e administração do Sistema Penitenciário e o que se referir ao 
cumprimento das penas; 

ΙΙ −   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; 

ΙΙΙ −     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 do Programa de Proteção à 
Vítimas e Testemunhas Ameaçadas do Estado do Ceará (Provita); 

VIII - administrar as Casas de Mediação;  

IX - administrar as Casas do Cidadão;  

X - administrar o Caminhão do Cidadão;  

XI - administrar o Escritório de Combate ao Tráfico de Seres Humanos;  

XII - administrar a Escola de Gestão Penitenciária e Formação para a 
Ressocialização;  

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

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

XV - 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); 
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XVI - exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas 
finalidades, nos termos deste regulamento. 

 

CAPÍTULO II  

DA MISSÃO INSTITUCIONAL, DA COMPETÊNCIA E DOS VALOR ES 

Art. 1   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:  

I - executar a manutenção, supervisão, coordenação, controle, segurança, 
inteligência e administração do Sistema Penitenciário e o que se referir ao 
cumprimento das penas; 

II - 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; 

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 - administrar as Casas do Cidadão;  

VIII - administrar o Caminhão do Cidadão;  

IX - administrar o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas;  

X - administrar a Escola de Gestão Penitenciária e Formação para a 
Ressocialização;  

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

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

XIII - coordenar e supervisionar a execução do Programa de Proteção aos 
Defensores de Direitos Humanos (PPDDH); Programa de Proteção à Crianças e 
Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM) e o Programa de Proteção à Vítimas 
e Testemunhas Ameaçadas do Estado do Ceará (Provita); 

XIV - exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, 
nos termos deste Regulamento. 
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Art. 2   São valores da Secretaria da Justiça e Cidadania (Sejus): 

Ι −  justiça; 

ΙΙ −  cidadania; 

ΙΙΙ −  ordem e o direito; 

IV - respeito à dignidade humana; 

V - comprometimento com a missão funcional e institucional. 

 
A Estrutura Organizacional básica e setorial da SEJUS de conformidade como o decreto 
Nº31.419, de 24 de fevereiro de 2014,  passou 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 
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            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 

         6.1. Núcleo de Custódia 

     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 Artes e Eventos 

     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 
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     11. Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação 

           11.1. Célula de Gestão da Informação 

      12. Coordenadoria de Patrimônio e Logística 

            12.1. Célula de Compras e Logística 

                     12.1.1. Núcleo de Transportes 

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 Deliberativo do Programa de Proteção a Vítimas e a Testemunhas     

     Ameaçadas no Estado do Ceará 

• Coordenação Estadual do Programa Estadual de Proteção dos Defensores e  

     Defensoras dos Direitos Humanos 

• Conselho Gestor do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes    

     Ameaçados de Morte 

 
DENOMINAÇÃO DOS CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO DA SECRETARIA 

DA JUSTIÇA E CIDADANIA (SEJUS)  
 

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS SÍMBOLO QUANTIDADE  
Secretário da Justiça e Cidadania SS-1 01 
Secretário Adjunto da Justiça e Cidadania SS-2 01 
Secretário Executivo SS-2 01 
Assessor Especial  DNS-2 02 
Coordenador DNS-2 12 
Diretor de Unidade Prisional DNS-2 10 
Articulador DNS-3 07 
Diretor Adjunto de Unidade Prisional  DNS-3 10 
Gerente de Unidade Prisional DNS-3 03 
Orientador de Célula DNS-3 08 
Supervisor de Núcleo DAS-1 22 
Assessor Técnico DAS-1 16 
Gerente Adjunto de Unidade Prisional DAS-1 03 
Assistente Técnico DAS-2 15 
Auxiliar Técnico DAS-3 52 
Auxiliar Logístico DAS-4 71 
TOTAL   234 
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3.   Recursos Orçamentários 

 

A Lei Orçamentária destinou à SEJUS, em 2014, os valores do gráfico abaixo: (Em R$ 1.00) 
 

 

 

A SEJUS utilizou-se, no decorrer de 2014, dos valores do gráfico abaixo: 

(Em R$ 1,00) 

 

 

ORÇAMENTO – 2014 

Lei,  
306.500.274,6

Lei + 
Alterações,  

364.072.326,5

Fonte: SIOF_2014  

291.491.332,

 288.953.344,
88

Empenhado Pag

Empenhado – 

Fonte: SIOF_ 2014  
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4. Programa de Governo, Recursos, Estratégias e Plano de Ação:  

4.1. Programa 077 – Infra-Estrutura, Gestão e Assistência 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. 

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 2014 

Lei + Crédito 
Empenhado Pago 

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

230.484.368,66 163.687.067,31 71,02 161.833.513,62 70,21 

          Fonte: Relatório de execução orçamentária 2014 

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; 
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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. 

 

4.1.3. Principais resultados e realizações: 

4.1.3.1. Infra-Estrutura do Sistema Penitenciário 

 
• Inauguração da Cadeia Pública de Milhã com capacidade projetada para 32 vagas; 

• Em andamento reformas em 08 cadeias públicas nos municípios de Pacajus, Cascavel, 

Pentecoste, Irauçuba, Caridade, CPPL de Caucaia, IPPO II e Penitenciária de Pacatuba. 

A iniciar reformas nas cadeias públicas de 06 municípios: Quixeramobim, São Luis do 

Curu, Santana do Acaraú, Mauriti, Canindé e Jucás. Manutenção das estruturas da CPPL 

I, CPPL II (Itaitinga), CPPL IV, Hospital Otávio Lobo, Instituto Psiquiátrico 

Governador Stênio Gomes e IPF (Presídio Feminino);  

• Recuperação concluída de cadeias pública nos municípios de Itarema, Pindoretama, 

Maracanaú, Aracati, Irauçuba, Pacatuba, Crato e região metropolitana: CPPL III e IPPO 

II; 

• Reorganização das unidades prisionais e população carcerária CATVA, em atendimento 

ao Art. 5 da Lei de Execuções Penais; 
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• Criação do Grupo de Escolta Operações COSIPE, com um processo de seleção interna – 

PSI com 135 vagas para compor o grupo; 

• Criação do Grupo Ronda de Operações Penitenciárias – ROP; 

• Compra de equipamentos como calças, camisas manga longa, gandolas e bonés para os 

agentes penitenciários do grupo operações COSIPE e aquisição de capas táticas e 

camisas para o Grupo Ronda de Operações Penitenciárias – ROP; 

• Transferências de 2.145 internos entre Unidades da RMF e 715 internos oriundos de 

outras Comarcas; 

• Realização de Transferências de internos Policia Federal, Convênio nº 042/2013 de 103 

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 7.087 presos recebidos para as unidades prisionais da 

RMF; 

• Realização do Curso de capacitação sobre Normas de segurança interna em dias de 

visitas para 400 pessoas (Coordenadores da COSIPE, Agentes Penitenciários e Diretores 

das UPs); 

• Nomeados 392 novos agentes penitenciários, com a convocação, chega a 1.747 o 

número de agentes penitenciários na ativa no Estado; 

• Realização de Mutirões de Assistência Jurídica dentro dos Presídios, sendo atendidos 

2.258 detentos no Mutirão DP e 4.310 atendimentos na UPs; 

• Realização de 91 vistorias na UPs e CDs; 

• Capacitação para 24 agentes penitenciários do grupo ROP - 1º Ronda de Operações 

Penitenciários, em pronto atendimento e segurança da Penitenciária Francisco Hélio 

Viana de Araújo - PFHVA; 

• Apreensão de 47.173 materiais ilícitos entre drogas ilícitas, armas e celulares; 

• Realização de escoltas para apoio e segurança no deslocamento dos presos, sendo 113 

escoltas realizadas pelo GAP e 147 realizadas pelo Grupo de Operações COSIPE; 

• Realização de 18 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; 
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• Registro de 139.126 visitantes, incluindo as UPs da PIRC e PIRS; 

• As ações de atenção básica oferecidas nas UPs alcançam um total de 337,808 

atendimentos em 2014 assim distribuídos: 29.325 atendimentos médicos, 35.579 

atendimentos odontológicos, 44.497 atendimentos de enfermagem, 6.690 atendimentos 

psicológicos, 26.201 atendimento de serviço social, 788 atendimento terapia 

ocupacional, 3.680 atendimento psiquiátrico, 209.837 procedimentos de enfermagem, 

13.222 exames laboratoriais, 6.025 procedimentos de Educação Física e 2.045  

atendimentos de fisioterapia;  

• Atividades de saúde realizadas nas unidades prisionais: exames laboratorial 13.222; 

controle de TB 5.699; controle de Hansen 91; controle DSTs – HIV 5.447; controle de 

hepatites 684; controle de hipertensão 2.154; controle de diabetes 770; cadastro no 

cartão SUS 627; atendimento a saúde da mulher 920; atividades da saúde da mulher 

748; Imunização de presos 8.950 e aquisição de medicamentos. 

 

    4.1.3.2. Diversidade e Inclusão Educacional / Educação em prisões 

• Escolarização realizada em 57 unidades prisionais, sendo 10 na Região Metropolitana de 

Fortaleza e 47 no Interior do estado; 

• Realização de 2.497 matrículas sendo 2.180 no ensino fundamental e 317 no ensino 

médio; 

• Realização de 1.167 inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas 

Privadas de Liberdade – ENEM PPL, sendo 753 inscrições na Região Metropolitana de 

Fortaleza e 414 nos demais municípios; 

• Realização de 508 inscrições no Exame Nacional para Certificação de Competências de 

Jovens e Adultos – ENCCEJA, sendo 388 na Região Metropolitana e 120 nos demais 

municípios; 

• Realização do PROJOVEM Urbano Prisional: Instituto Penal Francisco Hélio Viana de 

Araújo com a oferta de 100 vagas com qualificação profissional inicial em Turismo e 

Hospitalidade e 100 vagas no Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Moura 

Costa com qualificação profissional inicial em Serviços Pessoais (Beleza e Estética). 
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• Realização do curso alfabetização digital através do programa luz do saber nas unidades 

com laboratório de informática (IPF, IPPOO II, IPFHVA, CPPL III e CPPL IV) 

atendendo 120 Educandos; 

• Realização do Curso de Filosofia para 16 internas do  Instituto Penal Feminino 

Desembargadora Auri Moura Costa através de convenio firmado com a Faculdade 

Católica de Fortaleza; 

• Realização da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) 

atendendo 119 participantes em 06 unidades da região metropolitana de fortaleza; 

• Ampliação da matricula na Cadeia Pública do Município de Jati e Cadeia Pública do 

município da Pacatuba e garantia do acesso e permanência do educando em sala de aula;  

• Oferta de educação nos municípios: 58 alunos na CP de Caucaia, 40 alunos na CP de 

Acopiara e 08 alunos na CP de Iguatu. 

 
    4.1.3.3. Inclusão Social do Preso e do Egresso 

• A educação prisional cearense envolve 2.824 pessoas em 64 estabelecimentos prisionais, 

gerenciados em uma parceria da Sejus com a Secretaria de Educação do Ceará (Seduc). 

Quando ampliadas as instituições municipais, ONGs e instituições privadas, o número é de 

3.139 presos estudando em todo o Estado. As atividades desenvolvidas neste âmbito foram 

reconhecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. 

• Parceria com a Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo Social – STDS para a 

qualificação de 220 internos e egressos, em diversas áreas bombeiro hidráulico, eletricista 

predial, mecânica de motos, corte e costura, salgados, masseiro e costureiro; 

• Parceria com o CENTEC para a qualificação de 350 internos na área da construção civil; 

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

capacitação de 175 internos e 25 internas em pintura de parede e 20 egressos e a 

revitalização de 06 Unidades Prisionais, 01 centro educacional ligado à STDS e a Casa da 

Coordenadoria de Inclusão Social do Preso e do Egresso - CISPE;  

• Execução do “Projeto Maria Marias” em parceria com o Ministério da Justiça que visa à 

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  

420 internas; 
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• Execução do “Projeto Grafitart” para capacitação de internos na arte do grafite, a fim de 

que possam fabricar produtos para serem comercializados, sendo qualificados 150 internos; 

• Execução do “Projeto Fabricando Oportunidades” capacitando e fomentando o 

empreendedorismo por meio da confecção de produtos artesanais através das seguintes 

Oficinas Produtivas implantadas nas Unidades Prisionais: artesanatos no IPF (90 internas); 

bolsas serigrafadas na CPPL II (40 internos); peças em mosaico no IPPOO II (10 internos); 

tenerife na CPPL de Caucaia e CPPL III (60 internos) e tapeçaria no IPPOO II e CPPL III 

(25 internos); 

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

Agrário – MDA para confecção de 300 mini-bibliotecas para entrega nos assentamentos 

rurais do Estado, sendo qualificados 20 internos; 

• Execução do “Projeto Pintando a Liberdade” em parceria com o Ministério do Esporte para 

produção de 500 bolas e 400 redes no interior das Unidades Prisionais para doação às 

escolas públicas, com a ocupação de 100 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 60 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 20 egressos para 

participar da montagem e desmontagem da Casa Cor Ceará; 

• Celebração de convênios para o encaminhamento de 500 egressos ao mercado formal de 

trabalho (Empresa ISM, ONG O Caminho, Teatro José de Alencar, Defensoria Pública do 

Estado, Replante Paisagismo, Amêndoas do Brasil, etc.). 

• Absorção de 308 mão de obra carcerária em todas as Unidades Prisionais do Estado nos 

serviços de manutenção; 
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• Execução do Projeto “Cine Diálogo” que visa a apresentação de um filme motivacional 

para 210 internos em 07 Unidades Prisionais mensalmente para debate com a equipe técnica 

formada por psicólogos e assistentes sociais, beneficiando 2.520 internos ao ano; 

• 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); 

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

beneficiando 20 internos e continuidade do Programa “Celebrando a Restauração” em 

parceria com a Igreja Batista Central no interior da Penitenciária de Pacatuba, beneficiando 

30 internos; 

 

   4.1.3.4. Escola de Gestão Penitenciária e Ressocialização: 

 
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 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: 

 
 A EGPR integra a Rede de Escolas de Governo do Estado do Ceará, liderada 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 2014, foram realizadas a qualificação e 
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certificação de 1.230 servidores das unidades da Secretaria da Justiça e Cidadania sendo 

certificados 832 pessoas para cursos e 398 para palestras. Destacamos a seguir os quantitativos 

realizados por curso e evento: 

• Capacitação para 70 servidores no curso em Rondas Ostensivas Penitenciárias-COPE e 

para 09 servidores sobre o ROP - Ronda Ostensiva Penitenciária; 

• Realização dos cursos de Gerenciamento de Crises para 70 servidores; Atendimento na 

Recepção das Unidades Prisionais para 29 pessoas; Inglês Básico para 88 participantes; 

Libreoffice para 40 colaboradores; Primeiros Socorros e Combate a Incêndios para 60 

servidores; 

• Realização da capacitação de 48 participantes do programa primeiro passo; 

• Capacitação em Vistorias nas Unidades Prisionais para 285 servidores; 

• Curso de Escolta Penitenciária para 50 servidores e de Guarda Penitenciária para 

30 servidores.   

 

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.  

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 2014 

Lei + Crédito 
Empenhado Pago 

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

17.369.277,17 12.643.265,96 72,79 11.980,021,16 68,97 

                   Fonte: Relatório de execução orçamentária 2014 
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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; 

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). 
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4.2.3. Principais Resultados e Realizações: 

• Realização de 168.105 atendimentos gerando 77.748 emissões de documentos no 

primeiro semestre do ano nas três unidades de atendimento – Casa do cidadão. Ao final 

do ano a previsão é ter realizado 336.210 atendimentos que resultará na emissão de 

155.496 documentos;  

• Realização de 17.172 emissões de documentos no primeiro semestre pelas unidades 

móveis – Caminhão do cidadão. Ao final do ano a previsão de emissão é de 34.344 

documentos, considerando a implantação de 05 novas unidades móveis de atendimento 

ao cidadão;  

• Realizado pela Comissão Especial de Anistia Wanda Rita Othon Sidou, 04 sessões de 

julgamento  entre maio e setembro, nas quais foram apreciados  17 (dezessete) 

processos. A comissão realizou 315 (trezentos e quinze) atendimentos a 

anistiados/anistiandos, seus parentes, pesquisadores e interessados, com uma perspectiva 

anual de 420 atendimentos e mensal de 35 registros. 

 

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

• Palestra de Lançamento da Campanha do CRAVV “Direitos Humanos e Vítimas de 

Violência: Experiências e Dilemas do Atendimento” Palestrante: Valéria de Velasco. 

• Blitz Socioeducativa nas Casas do Cidadão do Shopping Diogo e do Shopping Benfica e 

nos Terminais de Ônibus do Antônio Bezerra e da Parangaba; 

• Reuniões e Visitas Institucionais aos Serviços da Rede de Parceiros com Distribuição do 

Material de Campanha e Divulgação do CRAVV; 

• Participação no Projeto Mulher sem Medo através do Acompanhamento às Vítimas e na 

Rede Integrada de Apoio ao Sistema Estadual de Proteção à Pessoa; 

• Realização de atendimentos a vítimas de violência e às famílias: 3.813 (de janeiro a 

setembro/2014); 

• Realização de visitas institucionais às instituições, equipamentos e serviços da rede 

socioassistencial do estado destinadas a divulgação e apresentação do CRAVV: 129 (de 

janeiro a setembro/2014). 
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4.2.3.2. Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas: 

• Realização de 162 eventos (palestras, seminários, capacitações e ações preventivas);  

• Realização de 143 atendimentos no posto do aeroporto; 

• Encaminhamento do Comitê de Gestores de Direitos Humanos: ações preventivas 

oficinas rápidas/rodas de conversa com pessoas em situação de rua; 

• Encaminhamento da Comissão Estadual de Erradicação ao Trabalho Escravo: duas ou 

três oficinas na capital e no interior do Estado; 

• Seminário(s) no interior do Ceará (possivelmente Sobral e/ou Tianguá) em parceria com 

a Pastoral da AIDS; 

• Oficinas com alunos no “Programa Primeiro Passo”; 

• Oficinas com funcionários e pais de crianças que estudam na creche “Amadeu barros 

Leal”; 

• Atividades preventivas em pontos mapeados pela Polícia Rodoviária Federal e 

Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente. 

 

4.2.3.3. Núcleo de Proteção a Pessoas 

• Articulação para implantação do Sistema Estadual de Proteção à Pessoa do Estado do Ceará 

– SEPP, que consiste no conjunto articulado de órgãos e entidades da administração pública 

direta e indireta e da sociedade civil, ações, serviços, planos, políticas, atos normativos, 

projetos, e programas destinados à prestação de proteção especializada, diferenciada, 

complementar e subsidiária às vítimas e testemunhas, aos defensores(as) dos direitos 

humanos e às crianças e adolescentes ameaçados de morte e aos seus familiares, tendo 

como objetivo a integração e o fortalecimento dos programas de proteção no estado do 

Ceará. No aguardo da aprovação  no poder legislativo do estado de Ceará até dezembro de 

2014, sem prejuízo do acompanhamento sistemático de seu trâmite legislativo. 

• Elaboração de três cartilhas intitulada: “Manuais de Proteção”, contextualizando o 

surgimento de cada Programa, destacando os instrumentos normativos que os regem, bem 

como os aspectos relacionados às metodologias e fluxos de atendimento, como forma de 
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subsidiar os diálogos institucionais e, sobretudo, auxiliar os agentes públicos nos 

encaminhamentos de casos de pessoas ameaçadas para os Programas; 

• Realização das reuniões dos colegiados: Do conselho deliberativo do PROVITA – 

CONDEL, foram convocadas  07 reuniões ordinárias e 02 extraordinária,  sendo que, destas 

09 ( nove)  foram realizadas e 02 ( duas)  não obtiveram quórum. Do Conselho Gestor do 

PPCAAM, foram convocadas 08 reuniões ordinárias, destas, apenas 01 não obteve quórum. 

A Coordenação Estadual do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos 

realizou 05 reuniões extraordinárias, sendo que 01 não obteve quórum;    

• Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte – PPCAAM – 

Atendimentos: 109 casos encaminhados de solicitação de ingresso ou orientação. Nº de 

inclusão: 43 pessoas no Programa, entre crianças, adolescentes e seus familiares;  

• Programa de Proteção a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas – PROVITA -

Atendimentos em 2014: 17 entrevistas de Triagem. 02 inclusões.  Nº de pessoas 

protegidas: 36;  

• Programa de Proteção aos Defensores e Defensoras dos Direitos Humanos – PPDDH – Nº 

de Defensores de Direitos Humanos Protegidos: 20 Defensores constam como incluídos 

no Programa no Ceará.   Nº de casos em Análise: 15 casos em análise.  

 

4.2.3.4. Conselho Penitenciário do Estado do Ceará 

• Realização de 50 sessões ordinárias e 106 sessões solenes; 

• Análise de 75 processos sendo: 40 com pedido para Indulto, 33 com pedido para 

Comutação de Pena, 04 com pedido para indulto e/ou comutação de pena e 07 

Denúncias; 

• Atendimento de 155 apenados, para recebimento de caderneta de livramento 

condicional;  

• Realização de inspeções nas unidades: Cadeia pública de Aracati, Penitenciária 

Francisco Hélio Viana de Araújo – PFHVA, Penitenciária Francisco Helio Viana de 

Araújo – PFHVA, Unidade Prisional e Centro de Triagem e Observação Criminológica, 

Casa de Privação Provisória de Liberdade Agente Penitenciário Luciano Andrade de 

Lima – CPPL I, Instituto Penal Feminino Auri Moura Costa, Cadeia pública da comarca 
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de Guaraciaba do Norte, Cadeia pública da comarca de São Benedito, Cadeia pública da 

comarca de Ibiapina, Cadeia pública da comarca de Ubajara, Cadeia pública da comarca 

de Tianguá, Cadeia pública da comarca de Viçosa do Ceará; 

• Participação no Mutirão Carcerário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, realizado no 

mês de março no Fórum Clovis Bevilaqua. 

 

4.3. Programas Multisetoriais: 

4.3.1. Programa 024 – Promoção e Proteção dos Direitos Humanos 

4.3.1.1. Objetivos: 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.  

           4.3.1.2.  Recursos Orçamentários e Financeiros:  

• LEI: R$ 303.700,00 

• EMPENHADO-PAGO: R$ 0,00   

 

     Obs. Registramos a aprovação da proposta n° 425 - Realização de eventos e modernização 

do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos no valor de R$ 160.000,00 (sendo R$140.000,00 

da fonte 82 e R$20.000,00 da fonte 00), o projeto tem como objetivo reaparelhar o Conselho de 

Defesa dos Direitos Humanos com vistas à ampliar  sua capacidade de atendimento, ao tempo 

em que realiza 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.  

      Até dezembro de 2014 o referido projeto não foi executado, tendo em vista a não 

disponibilidade de recurso federal, sendo realizadas atividades relativas a custeio finalístico. 

 

           4.3.1.3.  Estratégias das Ações:  

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

à Tortura 
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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. 

 

       4.3.1.4.  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: 

• Realização do I Fórum “População em Situação de Rua”, dentre o público destacamos os 

Catadores de Materiais Recicláveis, Agentes da Segurança Pública, Instituições Públicas 

e Privadas atuantes na Temática; 

• Lançamento da campanha sobre o Centro de Referência e Apoio à  Vítimas de Violência 

– CRAVV; 

• Participações:  

• Encontros temáticos: Memória Oral, por Verdade e Justiça - Relatos públicos de ex-

presos políticos e parlamentares cassados pela ditadura militar e na Caravana de 

Educação em Direitos Humanos; 

• Seminários: De Zumbi Dos Palmares à Dragão Do Mar: 130 anos da Abolição da 

Escravatura no Ceará. Evento em Comemoração aos 130 anos da Abolição da 

Escravatura no Ceará; Seminário Sistema de Justiça e Proteção a Defensores de Direitos 

Humanos – OAB Secção-CE/ RENAP. 

 

4.3.2. PROGRAMA 025 – ENFRENTAMENTO AS DROGAS 

           4.3.2.1.  Objetivos: 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. 

           4.3.2.2.  Recursos Orçamentários e Financeiros:  

• LEI + CRÉDITOS: R$ 340.100,00 

• EMPENHADO-PAGO: R$ 0,00   
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Obs. Registramos a aprovação do Mapp 426 - Apoio as Ações Continuadas de Assistência aos 

Drogadictos - Projeto de Interiorização do PACAD, no valor de R$ 250.744,04 (sendo 

R$228.744,04 da fonte 82 e R$22.000,00 da fonte 00), o projeto tem como objetivo assistir 

direta ou indiretamente em relação ao uso nocivo ou dependente de drogas, 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. Até dezembro de 2014 o 

referido projeto não foi executado, tendo em vista a não disponibilidade de recurso federal, 

sendo realizadas atividades relativas a custeio finalístico. 

           4.3.2.3.  Estratégias 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. 

 

    4.3.2.4.  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 nocivo ou 

dependente de drogas, findam por comprometer uma maior efetividade na ação, vez que apesar 
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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. 

• Atendimento a 3.617 beneficiários diretos sendo 1.027 familiares através de ações 

informativas e de sensibilização, 1.488 presos em atendimentos individuais, 

compreendendo serviços de psiquiatria, psicologia e serviço social e 1.102 presos através 

de participação em eventos; 

• Distribuídas 1.607 cartilhas do Programa de Ações Continuadas de Assistência aos 

Drogadictos – PACAD a presos, egressos e seus familiares; 

• Realização de cursos de atualização sobre dependência química em parceria com a 

Escola de Saúde Pública – ESP, beneficiando 36 profissionais do sistema prisional; 

• Previsão até o encerramento do ano: 5.079 beneficiários diretos sendo 1.627 familiares 

através de ações informativas e de sensibilização, 1.983 presos em atendimentos 

individuais, compreendendo serviços de psiquiatria, psicologia e serviço social e 1.469 

presos através de participação em eventos. 

 

4.3.3. PROGRAMA 026 – ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

           4.3.3.1.  Objetivos: Garantir os direitos da pessoa com deficiência e promover sua 

inclusão social, através do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ceará. 

           4.3.3.2.  Recursos Orçamentários e Financeiros:  

• LEI: R$ 312.200,00 

• EMPENHADO-PAGO: R$ 0,00   
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Obs. Registramos a aprovação do 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 (sendo R$80.000,00 da fonte 82 e R$10.000,00 da fonte 00), o projeto tem como 

objetivo 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 ano de 2014 o referido projeto não foi executado, tendo 

em vista a não disponibilidade de recurso federal, sendo realizadas atividades relativas a custeio 

finalístico. 

           4.3.3.3.  Estratégias 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. 

 

             4.3.3.4.  Principais resultados/realizações: 

• Realização de 12 Reuniões Ordinárias e 05 Reuniões Extraordinárias; 

• Processo de criação de 22 Conselhos Municipais; 

• Capacitação de educadores, gestores, pesquisadores, lideranças sobre a Pessoa com 

Deficiência  realizado pela STDS; 

• Capacitação dos Conselhos da Pessoa com deficiência de Iguatu, Farias Brito, Jardim, 

Cascavel, Caucaia, Orós, Paracuru, Pacajus, Quixeramobim, Novo Oriente; 

• Visitas Técnicas: Estádio Presidente Vargas, Av. Monsenhor Tabosa, Arena Castelão, 

Metrô de Fortaleza, Centro de Eventos do Estado do Ceará, Centro de Humanidades da 

Universidade Estadual do Ceará – Uece.  

• Interiorização do Fórum Permanente do Idoso e da Pessoa com Deficiência – FID 

SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DE POLITICAS PÚBLICAS (Acaraú, Brejo 

Santo, Maracanaú, Canindé, Aracati, Nova Russas, Forquilha); 
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• Palestra sobre a importância do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência no município de Novo Oriente – Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência de Novo Oriente. 

4.4. Programa 500 – Gestão e Manutenção da Sejus 

4.4.1. 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. 

4.4.2. Recursos Orçamentários e Financeiro: 

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 2014 

Lei + Crédito 
Empenhado Pago 

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

115.963.191.28 115.160.998,95 99,31 115.139.810,10 99,29 

                   Fonte: Relatório de execução orçamentária 2014 

COAFI  REALIZAR ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA  

4.4.3. 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. 

 

4.3.4 Principais resultados/realizações 

COAFI  INCLUIR REALIZAÇÕES  
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5. Indicadores de Gestão e de Desempenho. 

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. 

A administração do sistema prisional do Estado do Ceará e a execução da política estadual de 

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

responsabilidade da Secretaria da Justiça e Cidadania − SEJUS. Para tanto, conta com a atuação 

de diversos colegiados: Conselho de Defesa dos Direitos Humanos − CDDH, Conselho 

Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência − CEDEF, Conselho Penitenciário do Estado 

do Ceará − COPEN, Conselho Deliberativo do PROVITA, Conselho Gestor do Programa de 

Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte – PPCAAM, Coordenação Estadual 

do Programa de Proteção aos Defensores(as) de Direitos Humanos − PPDDH, implantado no 

ano de 2012, além do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. 

Nessa ótica são acompanhados resultados e indicadores setoriais que refletem as prioridades no 

desenvolvimento das políticas dessa área, cuja evolução pode ser observada a partir dos dados a 

seguir. 

Justiça e Cidadania 

Evolução de Indicadores 2010 - 2014 

Indicadores  2010 2011 2012 2013 2014  
Pessoas Beneficiadas com 
Atendimentos em Cidadania 
(nº) 

980.182 977.867 1.027.859 1.006.868 
 

748.294 
 

Taxa de Ocupação de Vagas 
no Sistema Penitenciário 

1,44 1,56 1,55 1,83 
 

1,75 
 

Fonte: SEJUS   
 

 

A evolução do indicador pessoas beneficiadas com atendimentos em cidadania no período 

analisado reflete uma ligeira queda neste ano relativa aos serviços prestados devido uma baixa 

nos atendimentos itinerantes, causado entre outros fatores, pela transição para aquisição de novos 
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equipamentos. Vale destacar, a inauguração da primeira unidade do Vapt Vupt, projeto do 

Governo do Estado do Ceará, coordenado pela SEJUS. O Vapt Vupt é uma central de 

atendimento ao cidadão que reúne diversos serviços públicos, a exemplo de emissão de 

documentos, títulos, cartões únicos, atendimentos individualizados e prestação de serviços. 

Para compor o indicador de pessoas beneficiadas com atendimento em cidadania, consideramos 

ainda serviços prestados por mais duas secretarias. No âmbito da Secretaria do Desenvolvimento 

de Trabalho e Ação Social, registra-se a emissão de 84.261 Carteiras de Trabalho, emitidas pela 

rede de atendimento do SINE/CE referente a 33 unidades e três Balcões de Emprego. Em relação 

à emissão de documentos de identificação, a Secretaria de Segurança Pública registra o 

atendimento de 474.193 emissões de Registros geral de identificação. 

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

meta é monitorar o funcionamento administrativo e operacional dos estabelecimentos e serviços 

penais, registramos o índice de 1,75 tendo por base o atual número de presos nas unidades 

penitenciárias e cadeias públicas (18.563 recolhidos), dividido pelo número atual de vagas 

ofertadas (10.602). 

Assim, na perspectiva de aumentar as vagas no sistema penitenciário, na busca da melhoria da Taxa 

de Ocupação de Vagas no Sistema Penitenciário com a construção de cadeias e penitenciárias, 

estão em andamento a execução de importantes investimentos 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. 

 


