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   A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará - FASEPA tem como Missão

coordenar a Política Estadual de Atendimento Socioeducativo e executar as medidas de

privação e restrição de liberdade para a integração social do adolescente desenvolvendo

ações pautadas no Projeto Político Institucional como um instrumento estruturador da

política de atendimento das medidas socioeducativas.

   O Projeto Político Institucional é o norteador das ações pedagógicas e tem como

premissas a dimensão jurídico-sancionatória, e a dimensão substancial ético-pedagógica,

conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (Lei Federal nº
8.069/90) e orientados pela doutrina da proteção integral fundamentada na Lei nº
12.594/2012, que estabeleceu o marco legal do Sistema Nacional de Atendimento

Socioeducativo – SINASE, que regula a execução das medidas destinadas a adolescente

que pratique ato infracional.

      A finalidade deste Relatório é apresentar as principais entregas do ano de 2019 e 2020,

destacando o que foi realizado e as ações estratégicas da FASEPA executadas no

exercício de 2021, de acordo com os Programas de Governo, Objetivos e Metas definidos

no Plano Plurianual 2020/2023, considerando os critérios de competência, eficiência

operacional, ética e os Eixos Estratégicos definidos na Matriz do Planejamento Estratégico

Institucional da FASEPA (2020/2023) e na Matriz do Sistema Integrado de Planejamento

do Governo do Estado - SIGPLAN.

   Considerando sua incompletude institucional, é princípio basilar do SINASE, que a

FASEPA articule junto à rede integral de atendimento, principalmente na área da Saúde,

Educação, Assistência Social, Justiça e Segurança Pública a garantia da efetivação dos

direitos fundamentais, dispostos no Estatuto da Criança e do Adolescente e no SINASE,

visando promover, prevenir, defender e controlar a garantia dos direitos humanos. Neste

sentido, foram considerados os seguintes aspectos: Atividades Sociopedagógicas, como

educação, profissionalização, esporte, saúde, cultura e lazer, assim como

acompanhamento aos Egressos (adolescentes e jovens em pós-cumprimento de medida

socioeducativa), Municípios do Estado e as ações desenvolvidas pelo Núcleo de Práticas

Restaurativas.

   Portanto, a análise que será feita neste relatório pretende avaliar o desempenho das

metas dos programas e Ações do PPA 2020/2023 do que foi feito e do que ainda será

realizado, com a perspectiva do enfoque para as ações estratégicas estruturantes

definidas do Diagnóstico Institucional e os resultados já obtidos no ano de 2021.

APRESENTAÇÃO

3
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DESTAQUE EM

EDUCAÇÃO

Contrato de Gestão com
a Empresa Inteligência
Educacional para a
implementação do Projeto
Escola da Inteligência na
Socioeducação.

57,6% de socieducandos e
42,4% de profissionais atuantes
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DESTAQUE EM

PROFISSIONALIZAÇÃO58 socioeducandos inseridos
na formação profissional

98% concluiram a
formação profissional

CURSOS

CULINÁRIA BÁSICA

PANIFICAÇÃO

Ingresso 
no mercado 
de trabalho
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CORTE E COSTURA INDUSTRIAL

SERIGRAFIA

Carteira Assinada

Efetividade na contratação no
quadro funcional da APPP de um
socioeducando pós bolsa/estágio.

Cadeia Produtiva

Socioeducandos que cumpriram
semiliberdade pós formação
profissional.



REGIÃO DE ATENDIMENTO N° DE SOCIOEDUCANDOS

DEMONSTRATIVO DE ADOLESCENTES/JOVENS QUE REALIZARAM O ENCCEJA
PPL– 2021 SEGUNDO REGIÃO DE ATENDIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

FASEPA/PARÁ

Baixo Amazonas

Carajás

Guajará

Total

Certificação

09

03

53

65

09

  A FASEPA durante este ano de 2021, em suas Regiões de alcance, Guajará, Baixo
Amazonas e Carajás, buscou garantir o acesso dos Socioeducandos em todos os Eixos
Estruturantes apontados pelo SINASE.
   Quanto a Educação dos adolescentes e jovens inseridos no atendimento socioeducativo,
está Fundação, mesmo diante dos desafios enfrentados pela pandemia, visou garantir o
direito à matrícula para inserção dos socioeducandos na escola, que vem sendo garantida
pela Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, o qual tem oportunizado o ensino regular
ou a modalidade de Educação de Jovens e Adultos, possibilitando o atendimento de 312
alunos no Sistema.
   Em agosto de 2021, com o retorno do atendimento educacional presencial, foi possível a
participação de 65 socioeducandos no processo do ENCCEJA e a inscrição de 49
socioeducandos no Enem, como demonstrado na tabela abaixo:

2. O QUE FIZEMOS EM 2021
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  Neste contexto, a promoção de ações de
orientação, conscientização e capacitação
(ambientação) aos socioeducandos sobre
seus direitos e deveres em relação ao que
tange sua participação efetiva em cursos
profissionalizantes, tem-nos possibilitado
diversas parcerias, com oferta de formação
e experiência profissionalizante, conforme
planejado e pactuado com os parceiros,
assim como a inserção destes sujeitos em
experiências laborais, por meio das Bolsas
estágios e também a participação em
experiências do primeiro emprego.
 Assim, no ano de 2021, tivemos uma
expressiva capacitação em cursos
profissionalizantes, bolsas estágio e
experiências laborais com carteira de
trabalho assinadas aos socioeducandos
desta Instituição, nas Regiões do Guajará,
Baixo Amazonas e Carajás, conforme a
tabela abaixo.

INSTITUIÇÃO QTD. DE SOCIOEDUCANDOS

Demonstrativo de socioeducandos inseridos em cursos
profissionalizantes Janeiro a dezembro de 2021 –

FASEPA/PARÁ

SEBRAE

SENAC

SENAI

SENAR

SEST/SENAT

22

89

53

273

286

ESCOLA SALESIANA DO TRABALHO

INSTITUTO PERNOH

POLO PRODUTIVO

ABELINE

CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA

ESCON

FEBRACIS

FUNDAÇÃO BRADESCO

GYN CURSO ONLINE

OBRA KOLPING

PROFISSIONALIZA

UAITEC

UNIPOP

EVO

TOTAL GERAL DE PARTICIPAÇÕES

TOTAL DE SOCIOEDUCANDOS INSERIDOS

13

16

37

04

02

01

10

55

17

09

02

155

04

05

1.053

382
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REGIÃO DE ATENDIMENTO N° DE SOCIOEDUCANDOS

Adolescentes/Jovens Inseridos em Estágio
FASEPA/PARÁ - 2021 

NAECA

FASEPA

POLO PRODUTIVO

TJ/PA

SUCATÃO/BR

09

03

53

65

09

  Uma ação em parceria com o Serviço
Social do Transporte e o Serviço Nacional
de Aprendizagem do Transporte
(SEST/SENAT) e a Fundação de
Atendimento Socioeducativo do Pará
(FASEPA), foi colocado em prática a “Trilha

Socioeducativa".  

 Uma iniciativa pioneira no Brasil que
consiste na concretização de cursos
profissionalizantes para os jovens inseridos
no sistema socioeducativo, que poderão ser
certificados, após a conclusão, como
Auxiliar de Logística ou Auxiliar de
Escritório.
 Atualmente já foram certificados 286
Socioeducandos, conforme a tabela acima
demonstrada.

2.1. Trilha socioeducativa

2.2. Bolsa Estágio
   Outra ação de extremo impacto para o Projeto de Vida dos socioeducandos é a inserção
em bolsas estágios, por meio do qual entram em contato com atividades laborais, o que
possibilita novas aprendizagens para o mundo do trabalho.
  Em 2021, tivemos a inserção de 28 socioeducandos em Bolsa Estágio e 01 (um)
socioeducando em Trabalho com CLT assinada.

  Foram desenvolvidas mais atividades positivas
para os socioeducandos, com a realização de
oficinas socioeducativas de diferentes
linguagens artísticas, artesanais, esportivas e
socioambientais, promovendo apresentações,
mostras e exposições culturais e socioambientais
com a participação de socioeducandos em
eventos internos e externos, assim como
ajudando a contribuir na elaboração de projetos
referentes aos eixos esporte/cultura/lazer e
profissionalização.

9



   A Fundação realizou no segundo semestre do ano, uma feira de exposição
de trabalhos como pinturas, artesanatos e comidas feitos pelos jovens inseridos
no sistema socioeducativo O evento aconteceu na Assembleia Legislativa do
Estado do Pará (Alepa), com o intuito de proporcionar experiências proveitosas
e trazer visibilidade para as realizações positivas dos socioeducandos, a fim de
destacar também o potencial pedagógico e profissional dos cursos realizados
nas unidades.

2.3. Feira de Exposição

10

  Outras feiras também foram proporcionadas durante o ano, realizado na
Sede da FSEPA e na Escola de Governança.

FEIRA DE EXPOSIÇÃO DOS SOCIOEDUCANDOS



Culinária Básica
e Panificação

10

18 18

Corte e Costura
Industrial

10 9

Informática
Básica

28

37

Total

Inseridos

Socioeducandos inseridos e concluintes por curso
profissionalizante do projeto Polo Produtivo na

Socioeducação - 2021 

Concluinte da Formação

2.4 Polo Produtivo
    O projeto Polo Produtivo, parceria entre a FASEPA e a Associação Polo Produtivo do Pará
- APPP, vem dando continuidade na formação profissional dos socioeducandos durante
este ano, encaminhados de diversos municípios do Pará e promovendo uma experiência
laboral com a inserção na Cadeia produtiva para aqueles que recebem a medida de
Semiliberdade pós - formação, em conformidade com o que preconiza a Lei 12.594/2012-
SINASE, que destaca a importância ao direito fundamental à profissionalização, com a
tríplice responsabilidade (Estado, Sociedade e Família) e o dever de sua satisfação,
estendendo a fruição desse padrão jurídico aos adolescentes e/ou jovens em cumprimento
de medidas socioeducativas, gerando, dessa forma, direitos e deveres, correlatos, exigidos,
coercitivos e vinculativos.
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   Seguindo o mesmo viés metodológico do eixo Profissionalização/Trabalho/Previdência do
SINASE, o projeto concluiu o quarto curso proposto no plano de trabalho/ação e assim,
finalizou o ano de 2021 com a conclusão da formação profissional de 37 Socioeducandos e
com a inserção, nos cursos de Corte e Costura Industrial e Informática Básica, de 28
Socioeducandos.
   Vale lembrar, que do total (37) dos concluintes foram contabilizados os 10 Socioeducandos
do curso de Culinária Básica/Panificação iniciado em novembro de 2020. Estes cursos
cumpriam uma carga horária mínima de 100 horas, sendo, 80% de prática e 20% do módulo
social com abordagens relacionadas ao mundo do trabalho - relações interpessoais, ética,
cidadania e outros.
   No ano de 2021, o projeto atendeu pela primeira vez o público feminino, como também, os
menores de 18 anos, sendo necessário ajuste no plano de trabalho e de ação com objetivo
de atender com o mesmo padrão o novo público.
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  Foi realizada a Certificação das 05
socioeducandas do curso de Corte e
Costura Industrial – CESEF, em
parceria com o Polo Produtivo,
garantindo por meios dos cursos que
são fornecidos através do projeto, a
fim de possibilitar o ingresso dos
adolescentes no mercado de
trabalho.

  O perfil dos beneficiados concluintes da formação profissional do projeto Polo Produtivo
na socioeducação se apresenta na maioria (81%) da faixa etária de 18 e mais anos de idade
e do gênero masculino (78%), muito embora a participação do público feminino tenha sido
menor (22%), no entanto, este novo público foi de grande relevância para execução da
metodologia em uma unidade de atendimento de internação feminina que atende
adolescentes e jovens.
  Em relação à procedência dos beneficiados, foram atendidos socioeducandos de 08
(oito) das 12 Regiões de Integração constituídas no Pará, com destaque as regiões do
Guajará, com a maioria (16,2%), seguido de Tocantins e Marajó, ambas com 10,8%.
  Insta salientar ainda neste aspecto, a representatividade no estado dos municípios de
procedência desses socioeducandos. Os 37 adolescentes concluintes da formação
profissional são procedentes de 20 municípios, representando 14% no estado, a maioria dos
municípios que compõem a Região do Guajará.

2.5. Cadeia Produtiva
   O projeto trouxe uma experiência prática,
real de trabalho, não somente por meio dos
cursos profissionalizantes, mas da efetiva
integração do jovem com a experiência laboral
e remunerada por meio da Cadeia Produtiva.
Para pôr em prática à profissionalização, foi
concedido Bolsa/Estágio com duração de 06
meses para 05 (cinco) socioeducandos
concluintes da formação profissional e que
tiveram progressão de medida para
Semiliberdade, oportunizando a eles, uma
experiência na Associação Polo Produtiva do
Pará – APPP no setor no qual foram
capacitados.

   Essa experimentação laboral por meio da Cadeia Produtiva dos Socioeducandos, ocorreu
no início do ano, para 03 (três) deles, sendo que, ao término do contrato, 01 (um)
Socioeducando foi formalmente integrado ao quadro funcional da APPP, tendo sua Carteira
Assinada em regime de CLT. E a outra inserção na Cadeia Produtiva ocorreu em outubro,
para 02 (dois) Socioeducandos e que continuam com as bolsas/estágio em vigor.
   Cabe destacar que a inserção na Cadeia Produtiva atingiu 63% dos Socioeducandos que
cumpriam Semiliberdade, todos de pós-formação profissional, não atingindo a totalidade
em razão do descumprimento de dois Socioeducandos e o encaminhamento do terceiro
para Estágio Remunerado em outra instituição.
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SITUAÇÃO EXECUÇÕES

 Testagem e Vacina da COVID-19 Internação Provisória/Internação e
Semiliberdade de Janeiro a Dezembro de 2021

Testados

Vacinados 1ªdose

Vacinados 2ª dose

282

305

195

2.6. Saúde e Vacinação
  Como responsabilidade social o acompanhamento e assessoramento à saúde dos
socioeducandos, assim como a articulação junto a rede de saúde, para acompanhamento,
monitoramento e marcação de consultas especializadas, exames, testagens, vacinas, entre
outros, tem por objetivo promover ações de saúde para os adolescentes e jovens desta
Instituição. Assim, durante o ano promoveu-se oficinas, palestras, rodas de conversas e
educação em saúde com o objetivo da prevenção e da participação de todos os envolvidos
em cada unidade socioeducativa.
  Foram realizados todos os procedimentos para a prevenção da COVID19 entre os
socioeducandos lotados nesta Fundação, como a garantia da vacina a todos que
ingressaram na medida socioeducativa de internação provisória, internação e
semiliberdade, conforme tabela abaixo:

  É válido ressaltar, que em dezembro de 2021, todos os Socioeducandos cumprindo
medida nesta Fundação e que tinham seus calendários de vacinação atrasados, estão
100% vacinados, com exceção dos que chegaram nos últimos dias de dezembro e/ou
aguardavam suas datas para 2ªdose.

   As ações de prevenção e combate a COVID-19 foram acompanhadas e organizadas em
todas as Unidades Socioeducativas, garantindo-se o suporte necessário com o objetivo de
evitar qualquer contaminação no interior das unidades socioeducativas. Diante disso,
cumpre destacar que os 1.939 servidores desta Instituição foram vacinados.

EXECUÇÕES

Região de
Integração

Guajará

Carajás

61
112
17

02

17Baixo
Amazonas

Município

Ananindeua
Belém
Benevides

Marabá

Santarém

Suspeitos
Servidores
Testados
Positivos

Servidores
Testados
Negativos

35
42
10

01

03

04
15
0

01

05

Servidores que
não realizaram
Testes

22
26
07

0

08

TOTAL 209 91 25 63
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2.7. Central de Vagas 
  Em 2021, foi pautada a Resolução nº 367/2021 - CNJ, que dispõe sobre diretrizes e
normas gerais, para criação da central de vagas no Sistema Estadual de Atendimento
Socioeducativo.
   Neste sentido, a Portaria nº 420/2016, que Institui e regulamenta a Gestão da Central de
Vagas nesta Fundação, disciplina os procedimentos administrativos gerais, para
implantação e implementação na movimentação de adolescentes e jovens em conflito com
a lei, junto às unidades de atendimento socioeducativo, no âmbito das medidas Cautelar
de internação Provisória e das Medidas Socioeducativas de Internação e semiliberdade no
Estado do Pará, ou seja, remete a movimentação para orientar à dinâmica operacional dos
adolescentes e jovens entre as UASEs, quanto aos procedimentos administrativos gerais
para implantação e implementação na movimentação de adolescentes e jovens em conflito
com a Lei junto às Unidades de Atendimento Socioeducativo, no âmbito das medidas de
internação e semiliberdade.

2.8. Parceria no Esporte 
   No segundo semestre de 2021 foi firmado parceria com o PAYSANDU, um dos mais
tradicionais times de futebol paraense, se tornando um dos parceiros da Fundação de
Atendimento Socioeducativo do Pará - FASEPA. 
    O projeto, tem como objetivo estabelecer a cooperação entre os partícipes, visando a
realização conjunta de esporte na modalidade futsal aos adolescentes em cumprimento
de medida socioeducativa desta Fundação, como meio de inclusão social e redução da
reiteração no sistema socioeducativo, oportunizando a participarem de treinamentos e
competições esportivas, com vistas a possibilidade de formar base para futuros atletas
profissionais e captar jovens talentos.
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2.9. Projeto Maleta da Juventude 

  Buscando fortalecer as ações institucionais
voltadas para o exercício da cidadania, a
FASEPA consolidou parceria com a Fundação
Roberto Marinho e Canal Futura, através do
projeto Maleta Futura Juventudes, sendo esta
uma releitura do Estatuto da Juventude e que
por sua vez comunga com as prerrogativas
do SINASE e Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA).
 Os objetivos do projeto são promover
informações e reflexões sobre questões
relacionadas aos direitos da juventude,
reconhecer e valorizar as trajetórias
individuais, fortalecer projetos de vida dos
socioeducandos, propiciar o conhecimento
das políticas públicas de garantia de direitos
da juventude, apontar o papel fundamental
do jovem como protagonista e cidadão de
direitos na sociedade, colaborar para o
desenvolvimento da promoção social de
socioeducandos.
  Como suportes para a execução do projeto
foram realizados: Apresentação online do
projeto para 67 servidores e formações
continuadas que totalizaram 171
participações de servidores.
 Já as ações voltadas para os
socioeducandos, tivemos a participação de
30 adolescentes em 07 ações na região do
Baixo Amazonas e na Região Guajará foram
165 ações que contemplaram 519
participações.
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2.10. Práticas restaurativas e comunicação não violenta 
   As Práticas Restaurativas e a Comunicação Não violenta constituem-se como ferramentas
metodológicas fundamentais no processo socioeducativo, que a partir de sua ação coletiva,
transdisciplinar e dialógica contribuem para a efetivação de uma cultura de Paz na
comunidade socioeducativa.
  Seus princípios e práticas baseiam-se no modelo de responsabilização, não julgamento,
prevenção e resolução de conflitos, construção de relações humanizadas, e, sobretudo, na
superação de uma cultura repressiva- correcional da medida socioeducativa.
  Enfatizando a importância da formação em multiplicadores de práticas circulares e a
construção de competências de linguagem e comunicação respeitosas em socioeducadores
da FASEPA, realizou-se no ano de 2021 oficinas de Práticas Restaurativas e Comunicação
Não Violenta, destinadas a profissionais temporários e efetivos de diferentes categorias,
representadas na tabela a seguir:

Indicadores

OFICINAS DE PRÁTICAS RESTAURATIVAS E COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA

0

38

Número de
servidores
participantes

Baixo
Amazonas

60

Carajás Guajará TOTAL

302

86

362

124

CÍRCULOS RESTAURATIVOS

Número de
servidores
participantes

Número de
socioeducandos
participantes

0

25 0 411 436

 As referidas ações representam a materialização dos esforços institucionais
empreendidos na implementação de uma cultura de paz no contexto socioeducativo,
guiada pelos princípios da doutrina da Proteção Integral e perspectivas legais inscritas
no Estatuto da Criança e do Adolescente.
  Portanto, foi possível observar avanços significativos, sobremaneira, na execução do
trabalho com os socioeducandos, salientando que o público atendido é contemplado
diariamente com atividades internas e externas, como as atividades de esporte, cultura e
lazer, com a participação expressiva de 495 socioeducandos nas diversas modalidades,
sejam estas formativas ou recreativas, como futebol, banda de fanfarra, musicalização,
arte e atividades socioambientais, oportunizando reflexões educativas, estimulando e
promovendo a aquisição de novos aprendizados e, consequentemente, favorecendo a
integração no espaço social e a possibilidade de melhoria de vida para si e sua família.
   Todas estas atividades são desenvolvidas nas unidades socioeducativas das Regiões do
Guajará, Baixo Amazonas e Carajás, onde tivemos a participação expressiva, ao longo
deste ano corrente, de 495 socioeducandos, como informado nos quadros demonstrativos
que compõem este relatório, seja por meio das ações de atendimento aos adolescentes e
egressos oriundos dos municípios, seja nas ações de capacitação ou de apoio aos
municípios, no total foram 81 municípios atendidos.



Com Planos: 93
64.6%

Sem Planos: 51
35.4%
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   As ações desenvolvidas, tem como objetivo possibilitar a estes sujeitos de direitos, novas
perspectivas aos seus projetos de vida, incentivando que estes sejam os atores principais
de suas histórias e que se posicionem perante a sociedade, com estímulos as suas
potencialidades, amadurecimento e desenvolvimento pessoal, o que sem dúvidas, terá eco
em suas ações fora do ambiente socioeducativo, ou seja, em sua comunidade, família e
entorno social, com o objetivo de possibilitar o acesso à qualificação profissional e a
inserção no mundo do trabalho, proporcionando a inclusão social; o retorno e a
permanência na rede educacional formal, articulando a integralidade dos profissionais da
rede SUAS/SINASE, envolvendo o sistema de garantia de direito de adolescentes e jovens
demandantes da proteção social especial.
  As ações efetivadas, além de colaborar com a superação de determinadas situações
promovem acessos a cursos profissionalizantes, programas de transferência de renda e
serviços socioassistenciais, contribuindo para a inserção de adolescentes, jovens e seus
familiares na rede de proteção social de assistência social, corroborando para a
erradicação da pobreza, através de novas alternativas de vida.

2.11. Atendimento a Egressos de medida socioeducativa 
   A Coordenadoria de regionalização e Apoio a Municipalização (CREAM) atendeu em
2021 um total de 97 adolescentes e jovens egressos de medida socioeducativa por meio
das parcerias com os equipamentos de assistência social dos municípios (CRAS e CREAS)
que atendem e acompanham os adolescentes egressos e suas famílias. Na região
Guajará o atendimento foi de 150% da meta prevista, na região Baixo Amazonas atendeu
160% da previsão de meta, ficando as duas regiões com metas superadas, apenas na
região Carajás que atendeu 60% da meta prevista.

2.12. Apoio à gestão e aos serviços Socioassistenciais
  Em 2021 a CREAM apoiou 126 municípios que equivale a 87,50% dos 144 municípios,
promovendo mecanismos para orientar a elaboração e efetivação do Plano Municipal de
Atendimento Socioeducativo, além de promover as articulações e integrações
operacionais entre os diversos setores e órgãos, direta ou indiretamente envolvidos no
atendimento socioeducativo, garantindo o envolvimento de Conselhos Setoriais
(Assistência Social, Educação, Saúde, Segurança Pública) e autoridades com atuação na
área (Comando das Polícias Civil e Militar, Conselho Tutelar Ministério Público e Poder
Judiciário) para a elaboração dos Planos Municipais. Abaixo, gráfico demonstrativo do
total de Municípios com Planos elaborados e sem Planos.

Planos Municipais Socioeducativos aprovados no Pará

  O gráfico ao lado apresenta 93 municípios com
planos elaborados que equivale a 64,58% do total
de 144 municípios, comparando ao ano de 2020
que tínhamos 83 municípios com planos, isto é,
57,63% verificamos que tivemos um importante
acréscimo de 6,95%, tais percentuais representam
um grande esforço realizado pelas equipes
técnicas através de trabalhos remotos e
presenciais que foram responsáveis pela
elaboração dos planos. As agendas externas
presenciais foram autorizadas e liberadas a partir
do mês de junho devido a restrições da pandemia.



a) Polo Produtivo na Socioeducação “Prioridade Absoluta”:

    Na 1ª edição do Prêmio, “Prioridade Absoluta” criado pelo Conselho Nacional de Justiça-
CNJ na Categoria Poder Público, o projeto POLO PRODUTIVO NA SOCIOEDUCAÇÃO,
dentre 110 práticas no âmbito nacional, após passar por duas etapas eliminatória e
classificatória, com a verificação dos critérios também estipulados no Regulamento - ficou
classificado na 3ª colocação com 269 pontos em sua categoria.
   Com o intuito de aprimorar, divulgar e expandir suas práticas, o projeto Polo Produtivo
na socioeducação concorreu à premiação, bem como, realizou produções de estudos
científicos a nível nacional.

b) O polo produtivo no III Simpósio Nacional em Socioeducação:

   Outra importante iniciativa para o aprimoramento do projeto foi à produção do estudo
intitulado “Desafio da Intersetorialidade na Implantação do Projeto Polo Produtivo na
socioeducação em tempos Pandêmicos”. Este estudo foi aceito para ser apresentado na
modalidade Pôster Digital no III Simpósio Nacional em Socioeducação: responsabilização
e emancipação de adolescentes na linha temática de Intersetorialidade e trabalho em
rede na socioeducação em tempos pandêmicos.
   O Simpósio tem como objetivo oportunizar espaço científico-profissional de socialização
e de debate de estudos, resultados de pesquisas e experiências profissionais relacionados
à socioeducação e organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Desenvolvimento
Humano e Socioeducação da UnB, dentre outras importantes instituições.

   A capacitação dos trabalhadores SUAS, SINASE e SISAN da CREAM foi executada nos
municípios de todas as regiões no Estado do Pará presencialmente e online através de
realização de Oficinas por videoconferências, dessa maneira alcançando um número
maior de participantes excedendo a meta prevista alcançando 1.365 atores sociais que
equivale a 245%. 
  Nas duas formas de realização da ação, foram possíveis a participação de
trabalhadores além da meta prevista no PPA, devido haver grande motivação das equipes
da Secretaria de Assistência Social, Conselheiros de Direitos da Criança e Adolescente,
Conselhos Tutelares, dentre outros equipamentos municipais, no sentido de acessarem
informações sobre a revisão e a elaboração do Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo e outros documentos exigidos pela Lei do SINASE.

2.13. Capacitação de trabalhadores do suas, SINASE e SISAN
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2.14. Prêmios – Certificação



3. O QUE IREMOS FAZER
   A Fasepa tem o compromisso de dar continuidade às ações previstas no PPA garantindo
o acesso aos adolescentes custodiados no sentido de promover a garantia dos direitos por
meio das ações de atendimento socioeducativo aos adolescentes, visando à transformação
da realidade vivenciada por novas perspectivas de vida, a partir da educação e da
qualificação profissional, do acesso à saúde, da cultura, esporte e lazer promovendo o
protagonismo dos adolescentes nesse processo de transformação.
   Enquanto coordenadora da Política socioeducativa, a Fasepa pretende dar continuidade
às ações que fomentem a intersetorialidade entre as políticas públicas que norteiam o
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, a fim de garantir o atendimento de
forma integral aos socioeducandos que estão sob o cumprimento de medidas
socioeducativas em meio aberto, assim como ao adolescente/jovem Pós-cumprimento de
Medida Socioeducativa nos municípios paraenses, por meio do assessoramento técnico aos
144 municípios do Pará, bem como dar continuidade a realização de Oficinas de
capacitação nas regiões de integração do Estado, como mecanismo para o fortalecimento
da Política de Atendimento Socioeducativo, envolvendo o Sistema de Garantia de Direitos,
viabilizando também a troca de experiências entre os municípios. Implantar o Programa
Estadual de Acompanhamento aos adolescentes e jovens após cumprimento de Medidas
Socioeducativas nos municípios paraenses.
   Vale destacar que além das ações supracitadas, a FASEPA assumiu o compromisso de
governo conforme apresentado abaixo.

3.1. Compromissos regionais programados em PPA 2020 a
2023 e revisadoras para o biênio de 2020/2023
  Ressaltamos que na construção do PPA, 2020 a 2023, foram programadas 05 (cinco)
implantações de Unidades Socioeducativas nas seguintes Regiões: Carajás, Guajará, Lago
de Tucuruí e Baixo Amazonas, compromissos revisados no processo de revisão do PPA, que
corresponde ao Biênio 2022 a2023, conforme detalhamento em quadro:

Obras

ANO

2020
 IMPLANTAÇÃO DE

UNIDADE DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVA -  Prod.
Und. Implantada - Meta (2)

Regiões/Municípios

CARAJÁS GUAJARÁ

2021
IMPLANTAÇÃO DE

UNIDADE DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVA -  Prod.
Und. Implantada - Meta (1)

LAGO TUCURUÍ

2022

2023

IMPLANTAÇÃO DE
UNIDADE DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVA -  Prod.
Und. Implantada - Meta (1)

BAIXO AMAZONAS

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE
DE ATENDIMENTO

SOCIOEDUCATIVA - Prod.
Und. Implantada A - Meta (1)

TOTAL

Compromissos
Revisados

42.000,00 30.000,00 46.820,00 55.839,00

Alterado Excluída Permance Permance
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3.2. Revisão do PPA para o biênio 2022/2023
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Obras

ANO

2022
IMPLANTAÇÃO DE

UNIDADE DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVA - Prod. Und.

Implantada - Meta (1)

Regiões/Municípios

CARAJÁS GUAJARÁ

2023

BAIXO AMAZONAS

TOTAL 10.000,00 15.000,00 28.000,00

IMPLANTAÇÃO DE
UNIDADE DE ATENDIMENTO

SOCIOEDUCATIVA - Prod. Und.
Implantada - Meta (1)

IMPLANTAÇÃO DE
UNIDADE DE ATENDIMENTO

SOCIOEDUCATIVA - Prod. Und.
Implantada A - Meta (1)

a) Região do Carajás – Município Marabá

   Ressaltamos que na revisão do PPA para o Biênio 2022/2023 foi realizada à alteração
do compromisso, permanecendo apenas a de Implantação de 01 Unidade de
Semiliberdade no Município de Marabá, a qual está programada para 2022 e tem como
finalidade garantir o atendimento aos socioeducandos em cumprimento de medidas
socioeducativas de semiliberdade.
 A previsão para as etapas do cumprimento do compromisso deverá ser iniciada com a
locação de um imóvel com a data estimada para o final de 2021, a segunda etapa
consistirá em um processo seletivo simplificado e a aquisição de mobiliário por meio de
procedimentos licitatórios e finalizado o cronograma, com a entrega da Unidade que tem
como data prevista junho 2022.

b) Região Lago de Tucuruí – Município de Tucuruí

    Ressaltamos que na revisão do PPA para o Biênio 2022/2023 permanece o compromisso
da Implantação de 01 Unidade de Atendimento Socioeducativo no Município de Tucuruí em
2022.
  A previsão do cumprimento do compromisso está programada para 2022.

c) Região Baixo Amazonas – Município de Santarém

  Ressaltamos que na revisão do PPA, Biênio 2022/2023, permanece o compromisso da
Implantação de 01 Unidade de Internação no Município de Santarém, com projeções para
2023.
   Está sendo realizado pela câmara técnica o estudo quanto à viabilidade da requisição
do terreno na circunscrição do Hospital Regional de Santarém, bem como o aprimoramento
do projeto arquitetônico a fim de atender aos padrões estabelecidos pelo Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE.
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4. AÇÕES QUE CONTRIBUEM PARA AS METAS DOS ODS
   A FASEPA, além coordenar a política estadual da socioeducação e executar as medidas
socioeducativas de privação e restrição de liberdade, tem como objetivo a integração
social do adolescente e como um dos seus pilares a promoção do acesso à rede de
proteção social, por meio de projetos, articulações interinstitucionais e parcerias
contribuindo e alinhando-se com o objetivo01, 10 e 17 dos ODS que prevê, respectivamente,
a Erradicação da Pobreza, Redução das Desigualdades e as Parcerias e meios de
implementação.
  As ações previstas no PPA de atendimento socioeducativo nas modalidades, custódia,
provisória, internação e semiliberdade, e também o atendimento ao egresso, contribuem
com a finalidade do desenvolvimento sustentável por meio de ações que buscam uma
perspectiva de inclusão social, igualdade e de oportunidades, como também, o apoio ao
município e a capacitação de trabalhadores do SUAS, SINASE, garantindo acessibilidade
aos Direitos Sociais estabelecidos em Lei, tais como: direito à vida, a educação, a saúde,
ao esporte, cultura e ao lazer bem como a profissionalização.
  Insta salientar que as iniciativas de parcerias com o Sistema S, Escola Salesiano do
Trabalho, Instituto PERNOH e Associação Polo Produtivo do Pará, tem como objetivo
fomentar a garantia do acesso à profissionalização como preconizada pelo ECA, e
estabelecida no SINASE como direito fundamental aos adolescentes e jovens que adentram
o sistema socioeducativo.
  A profissionalização configura-se como um indicador de resultado no PPA, o qual atendeu
em 2021, um total de 687 adolescentes que equivale a 83,41% dos adolescentes atendidos,
abrangendo todas as regiões do Estado do Pará com uma variedade de cursos
profissionalizantes das mais diversificadas áreas de conhecimento, incluindo também 29
adolescentes em estágios remunerados nos espaços da FASEPA, NAECA, Sucatão, Tribunal
de Justiça - PA e Polo Produtivo, onde os adolescentes puderam desenvolver habilidades,
aprender competências, além de possibilitar uma maior autonomia e protagonismo dos
mesmos, promovendo a inclusão social e a redução das vulnerabilidades em que, em sua
maioria, encontravam-se.

5. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS PROGRAMAS
Nota Técnica Nº 13/2020:

Assunto: Trata sobre as justificativas que retratam o panorama do atendimento
socioeducativo do Estado do Pará, no período de janeiro a dezembro de 2021.

Considerações Iniciais: A presente Nota Técnica apresenta as justificativas com relação
às metas de atendimento estabelecidas aos adolescentes por modalidade de atendimento
(custódia, internação provisória, internação e semiliberdade) e por região (Guajará, Baixo
Amazonas e Carajás).

Contextualização: Considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que
preconiza, em seu artigo 3º, que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, assegurando-lhes todas as oportunidades,
inclusive aquelas que proporcionam o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e
social, em condições de liberdade e dignidade.

  Considerando que a incompletude institucional é princípio basilar do SINASE, a FASEPA
deve articular junto à rede integral de atendimento principalmente na área da Saúde,
Educação Assistência Social, Justiça e Segurança Pública a garantia da efetivação dos
direitos fundamentais dispostos no Estatuto da Criança e do Adolescente e do SINASE,
visando promover, prevenir, defender e controlar a garantia dos direitos humanos.
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Suspensão das medidas socioeducativas de adolescentes que estão no grupo de risco
do novo coronavírus: pessoas com doenças crônicas, com insuficiência renal, doenças
respiratórias, doenças cardiovasculares, diabéticos, hipertensos, pessoas com
imunidade mais baixa ou saúde já debilitada por outras doenças adquiridas por
contágio, assim como gestantes;
Que as medidas socioeducativas de todas as adolescentes em cumprimento de medida
de restrição de liberdade que sejam gestantes, lactantes ou mãe de crianças de até 12
anos sejam substituídas por medida socioeducativa em meio aberto.
Nota Técnica nº 05 Do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura
(MNPCT), de 20 de março de 2020: A qual alerta que diante de um conjunto de
fatores que tornam mais vulneráveis os adolescentes privados de liberdade, é
necessário e urgente neste momento de pandemia, direcionar maior atenção às
medidas efetivas para evitar e conter uma possível tragédia com um número expressivo
de mortes nesses espaços institucionais. Com essa preocupação, afirma que todo
esforço deve ser buscado a fim de reduzir o número de pessoas institucionalizadas em
unidades socioeducativas.
Nota Técnica da UNICEF: Covid-19 e Crianças e Adolescentes em Privação de
Liberdade como objetivos de fornecer às autoridades de internação do sistema
socioeducativo informações-chave e uma série de passos para responder à COVID-19.

  Considerando que desde o início da Pandemia, em março de 2020, e em atendimento aos
Decretos Governamentais, esta Fundação buscou prevenir e estabelecer procedimentos por
meio de Portarias Institucionais e orientações específicas para enfrentar esta situação
excepcional. Priorizou tomar medidas preventivas, procurando extrair delas a melhor
efetividade, sem comprometer a segurança e a salubridade que deve permear o ambiente
de trabalho.
 Considerando que um dos pontos basilares para análise do panorama do atendimento
socioeducativo no estado do Pará, diz respeito às ações judiciais que buscaram atender as
orientações sobre alternativas penais e socioeducativas no contexto da COVID – 19, dentre
as quais destacamos:

  Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça: Consideramos como
recomendação de maior importância a do artigo 2º, que prevê a aplicação preferencial de
medidas socioeducativas em meio aberto e a revisão das decisões que determinaram a
internação provisória, principalmente nas situações de adolescentes pertencentes aos
grupos de risco, mas também aos adolescentes que se encontram em unidade com
ocupação superior a sua capacidade (não é o nosso caso) e nas unidades que não
dispõem de equipe de saúde no local, bem como autores de atos sem violência ou grave
ameaça. 
 No artigo 10, da Recomendação do CNJ, é apontado que em casos suspeitos ou
confirmados de COVID – 19 no sistema socioeducativo, que sejam adotadas medidas de
separação de pessoas que apresentam sintomas e imediato encaminhamento para
tratamento de saúde, além de comunicação imediata ao Juízo com vistas à avaliação e
possibilidade de substituição de medida por uma que não seja privativa de liberdade.
 
    Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 313 de 19 de março de 2020 que
recomenda: Cuidados com adolescentes em regime de internação, inclusive cuidados
básicos de higiene, sobretudo, considerando a possibilidade de revisão da medida e
progressão para o meio aberto, em situações de risco iminente de contágio em razão da
ausência das condições mínimas de higiene nas unidades de internação e ainda, a situação
de adolescentes com doenças crônicas;

     Recomendações do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente:
CONANDA que também se manifestou em defesa dos direitos dos adolescentes privados de
liberdade, fazendo referência à Resolução nº 313 do CNJ, como também fez menção à:
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6. PROGRAMAS: DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS
  Objetivo: Garantir o Atendimento Integral ao Socioeducando em Privação de Liberdade e
Atenção a Egressos

6.1. Ação: Atendimento Inicial ao Adolescente Custodiado -
FASEPA.

R$ 521.700,00

Região

Guajará

Cronológica:

Execução Física e Financeira

# PREVISTO REALIZADO

Físico:

Financeiro:

12 meses

688 Un

12 meses

220 Un

R$ 138.298,70

%

100

32

18

Status da Ação

   Esta ação vem sendo realizada no Serviço de Atendimento Social – SAS, funcionando nas
instalações do Núcleo de Atendimento Integrado - NAI, em regime de plantão 24 horas,
para acolhimento de adolescentes que são apreendidos em flagrante delito ou
encaminhados pela Justiça, permanecendo até 72 horas.
   Atende ao Artigo 88, inciso V do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA que trata
da “integração operacional de órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria
Pública, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local,
para efeito de acelerar o atendimento inicial ao adolescente a quem se atribua autoria de
ato infracional”.
 Em 2021 foram custodiados no Serviço de Atendimento Inicial- SAS, 220
Adolescentes/Jovens, o que corresponde a 32%. A ação de atendimento realizada no SAS,
na modalidade de custódia, foi avaliada como estando “Abaixo do Esperado”, sendo que a
meta física não foi totalmente cumprida considerando o exposto na Nota Técnica
nº13/2020.
  Nesta ação o valor inicial foi de R$ 521.700,00, com percentual realizado de 27% que
corresponde ao valor de R$ 138.298,70, recurso realizado. Comparando-se o percentual
realizado com valor de recurso utilizado é perceptível um equilíbrio no desembolso
financeiro, não obstante, ressaltamos que foi reduzido o valor de R$ 320.000,00 para
suplementar a outra ação, “Ação de Atendimento Socioeducativo de Internação”, do
programa, sem comprometer o atendimento da atividade/ação.

6.2. Ação: Atendimento Socioeducativo de Internação -
FASEPA

R$ 800.000,00

Região

Baixo
Amazonas

Cronológica:

Execução Física e Financeira

# PREVISTO REALIZADO

Físico:

Financeiro:

12 meses

75 Un

12 meses

50 Un

R$ 447.524,21

%

100

67

56

Status da Ação
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 Esta ação é realizada em uma Unidade, o Centro Socioeducativo do Baixo
Amazonas/CSEBA, localizado no município de Santarém. Sendo que no corrente ano,
foram atendidos 50 adolescentes, o que corresponde a 67% da meta física prevista para 75
adolescentes, sendo que a meta física não foi totalmente cumprida considerando o
exposto na Nota Técnica nº13/2020.
   Nesta ação temos um financeiro programado inicial de R$ 800.000,00, que corresponde
um percentual real de execução em 56%, demonstrando um valor financeiro realizado de
R$ 447.524,21, levando-se em consideração o percentual de “recurso realizado”,
identifica-se que está ação está com seu desempenho em status de “Merece Atenção”.

R$ 750.667,00

Região

Carajás

Cronológica:

Execução Física e Financeira

# PREVISTO REALIZADO

Físico:

Financeiro:

12 meses

80 Un

12 meses

 91 Un

R$ 850.842,77

%

100

114

113

Status da Ação

   Esta ação vem sendo realizada no Centro de Internação de Adolescente Masculino-Ciam
Marabá, localizado no Município de Marabá, sendo que no corrente ano foram atendidos91
adolescentes, correspondendo a um percentual de 114% da meta programada para 80
adolescentes.
   O recurso previsto inicialmente para garantira ação de Atendimento Socioeducativo de
Internação foi de R$750.667,00, no decorrer da execução financeira o montante de
“recurso realizado” foi de R$ 850.842,77, que corresponde ao percentual realizado de 113%.
Percebe-se que houve suplementação de recurso de R$100.175,77, o que sobreleva que o
recurso programado foi aplicado diretamente na ação, o que resultou em seu status de
“Conforme o Programado”.

R$4.568.052,00

Região

Guajará

Cronológica:

Execução Física e Financeira

# PREVISTO REALIZADO

Físico:

Financeiro:

12 meses

680 Un

12 meses

 239 Un

R$ 9.035.449,37

%

100

35

198

Status da Ação

  Esta ação é executada em 06 unidades de atendimento socioeducativo, sendo 01 no
município de Belém (CSEM), 01 no município de Benevides (UASE Benevides) e 04 no
município de Ananindeua (UASE Ananindeua, CIJAM, CJM, CESEF). Foram atendidos 239
adolescentes, correspondendo a um percentual de 35% da meta programada para 680
adolescentes sendo que a meta física não foi totalmente cumprida considerando o
exposto na Nota Técnica nº13/2020.
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  O recurso inicial previsto na OGE foi de R$ 4.568.052,00, para garantir o atendimento
das seis unidades de atendimento socioeducativo na Região do Guajará, em 12(doze)
meses a execução financeira realizada foi de R$ 9.035.449,37, o que corresponde ao
percentual real de 198%. Em comparação ao recurso inicial para o executado nesta ação
houve acréscimo de R$ 4.467.397,37, desse acréscimo é importante frisar o crédito
suplementar por superávit de R$ 1.800.000,00, na fonte 0101, que transcorreu por meio de
uma tratativa da Diretoria Administrativa e Financeira com a Secretária de Planejamento e
Administração do Estado do Pará-SEPLAD, e de remanejamentos por meio de crédito
suplementares com redução, recurso esse que permitiu garantir o atendimento das
Unidades de Internação.

6.3. Ação: Atendimento Socioeducativo de Internação
Provisória – FASEPA

  Esta ação é realizada na Unidade de Atendimento Socioeducativo CSEBA, no município
de Santarém para adolescentes do gênero masculino, sendo que no corrente ano foram
atendidos 37 adolescentes em cumprimento de Internação Provisória, o que representa um
percentual de 46% da meta física programada para 80 adolescentes sendo que a meta
física não foi totalmente cumprida considerando o exposto na Nota Técnicanº13/2020.
  Nesta ação de Internação Provisória o recurso inicial foi de R$217.425,00, estando com
recurso utilizado de R$38.967,74, o que corresponde a um percentual realizado de 18%.
Fazendo uma análise do recurso inicial ao recurso não realizado, temos a justificar que a
centralização do desembolso financeiro, “recurso realizado”, está vinculada na execução
geral da ação programa, sem comprometer a atividade/ação realizada e nem o alcance
da meta programada.

R$ 513.562,00

Região

Carajás

Cronológica:

Execução Física e Financeira

# PREVISTO REALIZADO

Físico:

Financeiro:

12 meses

200 Un

12 meses

 115 Un

R$ 69.519,35

%

100

58

14

Status da Ação

  Esta ação é realizada na Unidade de Atendimento Socioeducativo Ciam Marabá, no
município de Marabá para adolescentes do gênero masculino, sendo que no corrente ano
foram atendidos 115 adolescentes em cumprimento de Internação Provisória, o que
representa um percentual de 58% da meta física para 200 adolescentes sendo que a meta
física não foi totalmente cumprida considerando o exposto na Nota Técnica nº13/2020.

R$ 217.425,00

Região

Baixo
Amazonas

Cronológica:

Execução Física e Financeira

# PREVISTO REALIZADO

Físico:

Financeiro:

12 meses

80 Un

12 meses

 37 Un

R$ 38.967,74

%

100

46

18

Status da Ação
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   Inicialmente o recurso previsto para atender a Ação de Internação Provisória localizada
no Município de Marabá foi de R$ 513.562,00, ficando com recurso financeiro realizado de
R$ 69.519,35, que correspondente a um percentual de 14% do recurso utilizado. Realizando
uma comparação do recurso inicial ao recurso não realizado, temos a justificar que a
centralização do desembolso financeiro, “recurso realizado”, está vinculada na execução
geral da ação/programa, sem comprometer a atividade/ação realizada e nem o alcance
da meta programada.

R$ 1.480.151,00

Região

Guajará

Cronológica:

Execução Física e Financeira

# PREVISTO REALIZADO

Físico:

Financeiro:

12 meses

652 Un

12 meses

 303 Un

R$1.886.474,84

%

100

46

127

Status da Ação

   Esta ação é realizada na Unidade de Atendimento Socioeducativo nos municípios de
Belém e Ananindeua para adolescentes do gênero masculino e feminino, sendo que no
corrente ano foram atendidos 303 adolescentes em cumprimento de Internação Provisória,
o que representa um percentual de 46% da meta física para o atendimento de 652
adolescentes sendo que a meta física não foi totalmente cumprida considerando o exposto
na Nota Técnicanº13/2020.
   O recurso inicial previsto em OGE para assegurar o atendimento da Ação Provisória na
Região do Guajará foi de R$ 1.480.151,00, em 12 (doze) meses a execução financeira foi de
R$ 1.886.474,84, que corresponde a um percentual real de 127%.
   Em comparação ao recurso inicial para o executado nesta ação houve acréscimo de
R$406.323,84, oriundo de crédito suplementar com redução, frisamos que o aporte
orçamentário foi substancial para garantir o atendimento das Unidades de Internação
Provisória, sendo que a meta física não foi totalmente cumprida considerando o exposto na
Nota Técnica nº13/2020.

R$ 347.113,00

Região

Baixo
Amazonas

Cronológica:

Execução Física e Financeira

# PREVISTO REALIZADO

Físico:

Financeiro:

12 meses

40 Un

12 meses

 20 Un

R$ 191.219,74

%

100

50

55

Status da Ação

6.4. Ação: Atendimento Socioeducativo de Semiliberdade –
FASEPA
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   Esta ação é realizada na Unidade de Atendimento Socioeducativo de Semiliberdade, no
município de Santarém para adolescentes do gênero masculino, sendo que no corrente ano
foi atendido um total de 20 adolescentes, o que representa um percentual de 50% da meta
física programada para 40 adolescentes . O recurso inicial previsto para possibilitar o
atendimento da Ação de Semiliberdade, Região do Baixo Amazonas, foi de R$347.113,00,
ficando com o valor utilizado de R$191.219,74, atingindo um percentual real de 55%.
Realizando um comparativo do recurso inicial ao recurso não realizado, temos a justificar
que a centralização do desembolso financeiro, “recurso realizado”, está vinculada na
execução geral da ação/programa, sem comprometer a atividade/ação realizada e nem o
alcance da meta programada.

R$ 1.480.151,00

Região

Guajará

Cronológica:

Execução Física e Financeira

# PREVISTO REALIZADO

Físico:

Financeiro:

12 meses

 130 Un

12 meses

 303 Un

R$1.886.474,84

%

100

46

127

Status da Ação

    Esta ação é realizada em 03 Unidades de Atendimento Socioeducativo de Semiliberdade,
todos localizados no município de Belém/Distrito de Icoaraci, sendo 01 (Uma) unidade para
atendimento de adolescente do gênero feminino, o Centro de Atendimento de
Semiliberdade Feminino/CASF e 02 (duas) unidades para atendimentos de adolescentes do
gênero masculino, o Centro de Atendimento de Semiliberdade I e II, sendo que no corrente
ano foram atendidos 79 adolescentes, o que corresponde a 61% da meta física para 130
adolescentes sendo que a meta física não foi totalmente cumprida considerando o exposto
na Nota Técnica nº13/2020.
  Para proporcionar a Ação de Semiliberdade, inicialmente foi programado em OGE
R$1.901.368,00, e estando com recurso realizado de R$1.440.811,35, que corresponde ao
percentual financeiro de 76%. Fazendo um comparativo do recurso financeiro programado
ao recurso realizado identifica-se que o realizado está proporcional ao programado.

6.5. Ação: Atendimento a Egresso de Medida Socioeducativa –
FASEPA

R$ 5.000,00

Região

Baixo
Amazonas

Cronológica:

Execução Física e Financeira

# PREVISTO REALIZADO

Físico:

Financeiro:

12 meses

10 Un

12 meses

 16 Un

R$ 0,00

%

100

160

0

Status da Ação
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   Esta ação é realizada na Região do Baixo Amazonas, sendo que no corrente ano foram
atendidos 16 egressos, o que representa um percentual de 160% da meta física programada
para 10 egressos com valor programado de R$ 5.000,00, não sendo utilizado nenhum valor
do financeiro programado, correspondendo a 0%, já que não houve solicitações que
gerasse utilização de execução financeira, porém, ressaltamos que o recurso foi utilizado
para suplementar à outra ação do programa, “Ação de Atendimento Socioeducativo de
Internação”.

R$ 28.009,00

Região

Guajará

Cronológica:

Execução Física e Financeira

# PREVISTO REALIZADO

Físico:

Financeiro:

12 meses

 50 Un

12 meses

 75 Un

R$ 0,00

%

100

150

00

Status da Ação

    Esta ação é realizada na Região do Guajará, sendo que no corrente ano foram
atendidos 75 egressos, o que representa um percentual de 150% da meta física
programada para 50 egressos com valor programado de R$ 28.009,00, O recurso
programado inicialmente para garantir Ação de Atendimento a Egressos de Medida
Socioeducativa na Região do Guajará foi de R$ 28.009,00, contudo, não houve utilização
de execução financeira e nem programação que comprometesse o desembolso financeiro
para os últimos meses do exercício, ainda assim, ressaltamos que o recurso foi utilizado
para suplementar à outra ação do programa, “Ação de Atendimento Socioeducativo de
Internação”.

R$ 5.000,00

Região

Carajás

Cronológica:

Execução Física e Financeira

# PREVISTO REALIZADO

Físico:

Financeiro:

12 meses

10 Un

12 meses

 6 Un

R$ 0,00

%

100

60

0

Status da Ação

    Esta ação é realizada na Região do Carajás, sendo que no corrente ano foram atendidos
06 egressos, o que representa um percentual de 60% da meta física programada para 10
egressos com valor programado de R$5.000,00. O recurso programado inicialmente para
atender esta ação foi de R$5.000,00, não havendo utilização de execução financeira, e
nem programação que comprometesse desembolso financeiro para os últimos meses do
exercício, ressaltamos que o recurso foi utilizado para suplementar à outra ação do
programa, “Ação de Atendimento Socioeducativo de Internação".
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R$ 25.000,00

Região

Guajará

Cronológica:

Execução Física e Financeira

# PREVISTO REALIZADO

Físico:

Financeiro:

12 meses

 01 Un

12 meses

-

R$ 0,00

%

100

00

00

Status da Ação

  Para garantir o Compromisso Regionalizado, “Implantação de 01 Unidade de
semiliberdade no Município de Belém”, o recurso previsto em OGE foi no valor de
R$25.000,00, todavia, ressaltamos que o Compromisso foi excluído na revisão do PPA,
Biênio 2022/2023, com justificativa na redução de demanda para esse atendimento
(Resolução CNJ)”.

   Inicialmente foi previsto em OGE o valor inicial de R $5.000,00, com o intuito de garantir a
readequação do Centro Atendimento Socioeducativo Semiliberdade – CAS, porém,
sinalizamos que o recurso financeiro programado não foi utilizado.
  Evidenciamos que a readequação no Centro de Atendimento Socioeducativo em
Semiliberdade – CAS, localizado na Região do Guajará, no Município de Belém, foi realizada
por meio de contrato de Serviço de manutenção predial, preventiva e corretiva. 
    A readequação trouxe à unidade melhorias arquitetónicas no espaço, o qual proporcionou
uma melhor comodidade aos Socioeducandos que recebem atendimento na referida
Unidade.

6.6. Ação: Implantação de Unidade de Atendimento
Socioeducativo

6.7. Ação: Readequação de Unidade de Atendimento
Socioeducativo

R$ 5.000,00

Região

Guajará

Cronológica:

Execução Física e Financeira

# PREVISTO REALIZADO

Físico:

Financeiro:

12 meses

 01 Un

12 meses

01 Un

R$ 0,00

%

100

100

00

Status da Ação
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6.8. Ação: Apoio à Gestão e aos Serviços Socioassistênciais

R$ 9.105,00

Região

Araguaia

Cronológica:

Execução Física e Financeira

# PREVISTO REALIZADO

Físico:

Financeiro:

12 meses

 15 Un

12 meses

10 Un

R$ 3.204,63

%

100

67

35

STATUS DA AÇÃO

R$ 8.970,00

Baixo
Amazonas

Cronológica:

Físico:

Financeiro:

12 meses

13 Un

12 meses

13 Un

R$ 0,00

100

100

00

R$ 7.008,00

Carajás

Cronológica:

Físico:

Financeiro:

12 meses

 12 Un

12 meses

12 Un

R$ 6.409,26

100

100

91

R$ 1.050,00

Guajará

Cronológica:

Físico:

Financeiro:

12 meses

 5 Un

12 meses

5 Un

R$ 1.340,00

100

100

128

R$ 6.840,00

Guamá

Cronológica:

Físico:

Financeiro:

12 meses

 18 Un

12 meses

16 Un

R$ 0,00

100

89

00

R$ 5.950,00

Lago de
Tucuruí 

Cronológica:

Físico:

Financeiro:

12 meses

 7 Un

12 meses

7 Un

R$ 0,00

100

100

00
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R$ 8.592,00

Marajó

Cronológica:

Físico:

Financeiro:

12 meses

 16 Un

12 meses

8 Un

R$ 4.984,98

100

50

58

R$ 8.400,00

Rio Caeté

Cronológica:

Físico:

Financeiro:

12 meses

 15 Un

12 meses

12 Un

R$ 2.492,49

100

80

30

R$ 7.040,00

Rio Capim

Cronológica:

Físico:

Financeiro:

12 meses

 16 Un

12 meses

16 Un

R$ 0,00

100

100

00

Região Execução Física e Financeira

# PREVISTO REALIZADO % STATUS DA AÇÃO

R$ 3.000,00

Tapajós

Cronológica:

Físico:

Financeiro:

12 meses

 6 Un

12 meses

6 Un

R$ 0,00

100

100

00

R$ 7.150,00

Tocantins

Cronológica:

Físico:

Financeiro:

12 meses

 11 Un

12 meses

11 Un

R$ 356,07

100

100

5

R$ 8.770,00

Xingu

Cronológica:

Físico:

Financeiro:

12 meses

 10 Un

12 meses

10 Un

R$ 1.186,90

100

100

14

TOTAL R$ 81.875,00 R$ 19.974,33 24,39
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  A FASEPA auxilia a política pública da Socioeducação nos 144 municípios paraenses,
através do Monitoramento, Assessoramento e avaliação de Planos, programas e ações
voltadas a execução do atendimento socioeducativo no intuito de qualificar o atendimento
inicial aos adolescentes a quem se atribui a prática de atos infracionais e os adolescentes
e jovens sentenciados em Medidas Socioeducativas em meio aberto, assim como o
acompanhamento aos egressos das Medidas Socioeducativas executados nos municípios
paraenses.
   A elaboração dos Planos Municipais concretiza a organização estrutural e organizacional
do Sistema Socioeducativo, elencando distintas ações prioritárias, de formas integradas
com todas as políticas municipais, pensadas a curto, médio e longo prazo, visando a
garantia da proteção integral a todos os adolescentes e jovens em cumprimento de
Medidas Socioeducativas.
   O gráfico abaixo apresenta o cenário atual das 12 Regiões de integração do Estado e
observamos que as regiões Marajó e Baixo Amazonas trazem um déficit de municípios sem
o Plano Municipal elaborado, porém, a região Marajó subiu de 18,75% em 2020 para 31,25%
com a elaboração dos Planos dos municípios de Curralinho e Ponta de Pedras em 2021, dos
16 municípios que compõem a região, em 11 municípios foram realizadas as Oficinas
presenciais com orientações técnicas para a elaboração do Plano.
   Na Região Baixo Amazonas, dos 13 municípios, Santarém, Oriximiná, Prainha e Terra Santa
(2020) e em 2021 nos meses de novembro e dezembro foram apresentados os Planos dos
municípios de Belterra e Mojuí dos Campos, subindo o percentual para 46,15% de planos
elaborados e aprovados pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente.

  Seguindo as Diretrizes do SINASE, a FASEPA assessorou tecnicamente, através de
reuniões ampliadas de forma presencial, além disso, utilizou-se instrumentos remotos como
estratégia para alcançar a meta prevista, através de telefonemas, e-mails e a realização
de videoconferências. Estas modalidades foram aplicadas em 87,50% dos municípios,
merecendo atenção alguns municípios das Regiões Marajó e Araguaia, que apresentaram
dificuldades para a realização do assessoramento remoto, culminando em entraves para o
alcance de 100% das metas previstas de 2021.
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QUADRO GERAL

R$ 81.875,00

Região

Geral

Cronológica:

Execução Física e Financeira

# PREVISTO REALIZADO

Físico:

Financeiro:

12 meses

 144 Un

12 meses

126 Un

R$ 19.974,33

%

100

87,50

24,39

Status da Ação

  Nesta ação, Apoio à Gestão e aos Serviços Socioassistenciais, tem como produto
município apoiado, neste sentido foram apoiados 126 municípios que equivale a 87,50% dos
144 municípios.
   Para garantir o atendimento inicial foi disponibilizado R $81.875,00 correspondente a
meta física programada de 144 municípios, estando com recurso realizado de R $19.974,33.
Fazendo um comparativo do recurso financeiro programado ao recurso realizado.
  Enfatizamos que para otimizar o tempo e recursos os técnicos utilizaram de suas
habilidades profissionais para atender outras atividades correlatas a ação, sem onerar o
recurso programados nas Regiões.

6.9. Ação: Capacitação de Trabalhadores do SUAS, SINASE
e SISAN

R$ 9.105,00

Araguaia

Cronológica:

Físico:

Financeiro:

12 meses

 53 Un

12 meses

71 Un

R$ 0,00

100

134

0

R$ 11.401,00

Baixo
Amazonas

Cronológica:

Físico:

Financeiro:

12 meses

 48 Un

12 meses

56 Un

R$ 1.186,90

100

117

10

R$ 10.524,00

Carajás

Cronológica:

Físico:

Financeiro:

12 meses

 40 Un

12 meses

117 Un

R$ 0,00

100

425

00

Região Execução Física e Financeira

# PREVISTO REALIZADO % STATUS DA AÇÃO
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R$ 4.385,00

Guajará

Cronológica:

Físico:

Financeiro:

12 meses

 75 Un

12 meses

 110 Un

R$ 2.467,77

100

147

56

R$ 15.786,00

Guamá

Cronológica:

Físico:

Financeiro:

12 meses

 63 Un

12 meses

213 Un

R$ 10.787,85

100

338

68

R$ 6.139,00

Lago de
Tucuruí

Cronológica:

Físico:

Financeiro:

12 meses

 30 Un

12 meses

51 Un

R$ 0,00

100

170

00

Região Execução Física e Financeira

# PREVISTO REALIZADO % STATUS DA AÇÃO

R$ 14.032,00

Marajó

Cronológica:

Físico:

Financeiro:

12 meses

 46 Un

12 meses

312 Un

R$ 10.800,79

100

678

77

R$ 14.032,00

Rio Caeté

Cronológica:

Físico:

Financeiro:

12 meses

 46 Un

12 meses

312 Un

R$ 10.800,79

100

678

77

R$ 14.032,00

Rio Capim

Cronológica:

Físico:

Financeiro:

12 meses

 46 Un

12 meses

312 Un

R$ 10.800,79

100

678

77

R$ 14.032,00

Tapajós

Cronológica:

Físico:

Financeiro:

12 meses

 46 Un

12 meses

312 Un

R$ 10.800,79

100

678

77

R$ 14.032,00

Tocantins

Cronológica:

Físico:

Financeiro:

12 meses

 46 Un

12 meses

312 Un

R$ 10.800,79

100

678

77

R$ 14.032,00

Xingu

Cronológica:

Físico:

Financeiro:

12 meses

 46 Un

12 meses

312 Un

R$ 10.800,79

100

678

77

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

1.365 Un

R$ 122.238,00 R$ 39.960,87 32,69
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Regiões de integração e municípios que receberam capacitação de forma presencial:
As Oficinas de capacitação de forma presencial foram realizadas em onze Regiões:
Araguaia (02 municípios), Guamá (07 municípios), Rio Capim (04), Lago de Tucuruí (01),
Tocantins (07), Marajó (11), Baixo Amazonas (02), Guajará (03), Rio Caeté e Carajás (04
municípios cada) e Xingu (01 município). Com destaque para a Região Marajó, com o
número de 11 (onze) oficinas realizadas de forma presencial, a região é a que demanda
o menor número de planos elaborados.

Regiões de integração e municípios que receberam capacitação de forma remota:
Foram realizadas Oficinas de capacitação por videoconferências com o tema:
Implementação da Política Municipal da Socioeducação, objetivando a capacitação
dos servidores do SUAS e SINASE para a implementação do Sistema Municipal de
Atendimento Socioeducativo, alcançando os municípios que não foram contemplados
com as ações presenciais:

  As Metas desta ação foram planejadas sob a metodologia de Encontros Regionais nos
municípios polos, no entanto, considerando o contexto atual, não houve possibilidades da
realização dos encontros.
  Esta Ação foi executada presencialmente nos municípios e através de realização de
Oficinas por videoconferências, dessa maneira alcançando um número maior de
participantes, o que apresenta inconsistência em algumas regiões entre a meta
programada e a executada.

   
  Região Carajás - Marabá, Palestina do Pará, São João do Araguaia, Piçarra, São
Domingos do Araguaia e São Geraldo do Araguaia. Região Guajará - Marituba. Região Rio
Caeté - Capanema, Peixe Boi, Bragança, Santarém Novo e São João de Pirabas. Região
Tocantins - Acará, Oeiras do Pará e Cametá. Região Guamá - Santa Izabel do Pará, São
João da Ponta, Castanhal, São Domingos do Capim, e São Miguel do Guamá. Região Xingu
- Pacajá, Anapu, Uruará, Brasil Novo, Vitória do Xingu, Porto de Moz e Senador Porfírio.
Região Tapajós - Jacareacanga, Itaituba, Novo Progresso, Rurópolis, trairão e Aveiro.
Região Rio Capim - Aurora do Pará, Concórdia do Pará, Capitão Poço, Nova Esperançado
Piriá, Paragominas, Ipixuna do Pará, Tomé Açu, Ulianópolis, Ourém, Garrafão do Norte,
Bujaru e D. Eliseu. Região Baixo Amazonas - Alenquer, Almeirim, Curuá, Faro, Juruti, Monte
Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Santarém e Terra Santa. Região Lago de Tucuruí -
Goianésia do Pará, Itupiranga, Jacundá, Novo repartimento e Tucuruí. Região Araguaia -
São Félix do Xingu, Floresta do Araguaia e Cumaru do Norte, totalizando 64 municípios de
11 regiões.
  A meta foi realizada alcançando o total de 1.365 atores Sociais entre Técnicos do CREAS,
CRAS, Coordenadores, Gestores da SUAS, Técnicos da Educação, Saúde, Conselheiros de
Direito e Conselheiros Tutelares que estão conduzindo o processo político-social da
implementação do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo nos municípios
paraenses.

QUADRO GERAL

R$ 122.238,00

Região

Geral

Cronológica:

Execução Física e Financeira

# PREVISTO REALIZADO

Físico:

Financeiro:

12 meses

 580 Un

12 meses

1.365 Un

R$ 39.960,87

%

100

245

32,69

Status da Ação
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  Esta ação, Capacitação de Trabalhadores do SUAS, SINASEE SISAN, tem como produto
pessoa capacitada. Para garantir o atendimento inicial foi previsto o recurso de
R$122.238,00, correspondente à meta física programada de 580 pessoas capacitadas,
estando com recurso realizado de R$39.960.87. Fazendo um comparativo do recurso
financeiro programado ao recurso realizado. Enfatizamos que, para otimizar o tempo e
recursos, os técnicos utilizaram de suas habilidades profissionais para atender outras
atividades correlatas à ação, sem onerar o recurso programado nas Regiões

7. PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA GESTÃO – FASEPA

  Objetivo: Viabilizara Gestão Administrativa do Estado.

   Este programa tem como objetivo geral viabilizar a Gestão Administrativa do Estado do
Pará, em relação a esta Fundação de Atendimento Socioeducativa do Estado do Pará.      
   Teve inicialmente o recurso previsto em PPA 2020-2023, e programado em OGE - 2021, o
montante de R$ 105.855.559,00 (Cento e Cinco Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Cinco
Mil e Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais), para garantir o atendimento das cinco (5)
ações, sendo que desse montante o valor de R$ 79.453.001,00 (Setenta e Nove Milhões,
Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Mil e Um Real) é especificamente destinado para
atender a Ação de Recursos Humanos. Segue o demonstrativo da distribuição do recurso
por Região/Ação:

7.1. Ação: Abastecimento de Unidade Móvel do Estado –
FASEPA

R$ 792.952,00

Região

Guajará

Cronológico:

Execução Física e Financeira

# PREVISTO REALIZADO

Físico:

Financeiro:

12 meses

 38 Un

12 meses

43 Un

R$ 688.013,78

%

100

113

87

Status da Ação

   Esta ação tem como objetivo garantir o atendimento de demandas de abastecimento de
toda frota de veículos, que são disponibilizados para o atendimento da área finalística e
meio desta FASEPA, localizadas geograficamente na Região do Guajará.
   No ano de 2021 a meta programada foi de garantir o atendimento de 38 unidades de
veículos abastecidos, com a dotação inicial de R$ 792.952,00, no decorrer da execução o
valor de recurso realizado foi de R$ 688.013,78 que corresponde ao percentual real de 69%.
Entretanto, o físico realizado é de 43 que corresponde a um percentual de meta física já
alcançada de 113%.
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R$ 75.000,00

Região

Baixo
Amazonas

Cronológico:

Execução Física e Financeira

# PREVISTO REALIZADO

Físico:

Financeiro:

12 meses

 03 Un

12 meses

03 Un

R$ 0,00

%

100

100

0

Status da Ação

    Nesta ação temos um financeiro programado inicial de R $75.000,00 para uma meta
física de três (3) unidades abastecidas. No decorrer da execução temos uma meta física
realizada 03 unidades, que corresponde ao percentual real de meta física já realizada em
100%. Fazendo uma síntese da meta física realizada ao percentual de recurso não
realizado, temos a justificar que a centralização do desembolso financeiro, “recurso
realizado”, está vinculada na execução geral da ação/programa, sem comprometer a
atividade/ação realizada e nem o alcance da meta programada.

R$ 49.000,00

Região

Carajás

Cronológico:

Execução Física e Financeira

# PREVISTO REALIZADO

Físico:

Financeiro:

12 meses

 03 Un

12 meses

03 Un

R$ 0,00

%

100

100

0

Status da Ação

   Na Região do Carajás/município de Marabá, o recurso previsto inicialmente para garantir
a ação foi de R$49.000,00, para uma meta programada de três (3) unidades abastecidas.
No decorrer da execução temos uma meta física realizada 3 und, que corresponde ao
percentual real de meta física já realizada em 100%.
   Fazendo uma síntese da meta física realizada ao percentual de recurso não realizado,
temos a justificar que a centralização do desembolso financeiro, “recurso realizado”, está
vinculada na execução geral da ação/programada, sem comprometer a atividade/ação
realizada e nem o alcance da meta programada, Esta ação está com desempenho em
status “conforme programado”.

   Realizando um comparativo da meta física alcançada ao percentual de recurso
realizado, demonstra a otimização do uso do recurso público, sem comprometer o
compromisso de garantir o atendimento da ação. Esta ação está com desempenho em
status “conforme programado”.
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7.2. Ação: Concessão de Auxílio Alimentação

 R$ 13.759.333,00

Região

Guajará

Cronológica:

Execução Física e Financeira

# PREVISTO REALIZADO

Físico:

Financeiro:

12 meses

 1699 Un

12 meses

 1562 Un

R$ 13.181.467,40

%

100

92

96

Status da Ação

   Esta ação atende a concessão de auxílio alimentação que tem como produto servidor
beneficiado, e tem como finalidade garantir o atendimento da concessão do referido
auxílio na Região do Guajará/Município: Ananindeua; Belém e Benevides. No ano de 2021 a
meta programada foi de atender 1699 “servidor beneficiado”, que corresponde a uma
dotação inicial de R$13.759.333,00, no decorrer da execução, a meta realizada foi de 1562,
correspondendo a um percentual real de 92%. Entretanto, o financeiro executado foi de
R$13.181.467,40, para um percentual de recurso realizado de 96%. Diante do demonstrativo
denota-se equilíbrio da meta realizada com financeiro realizado, com isso se evidencia que
a ação está com desempenho em status “conforme programado”.

R$ 964.723,00

Região

Baixo
Amazonas

Cronológica:

Execução Física e Financeira

# PREVISTO REALIZADO

Físico:

Financeiro:

12 meses

 126 Un

12 meses

 136 Un

R$ 159,29

%

100

108

0

Status da Ação

   Esta ação atende a concessão de auxílio alimentação, que tem como produto “servidor
beneficiado”, com a finalidade de garantir o atendimento da concessão do referido auxílio,
na Região do Baixo Amazonas, a dotação inicial foi de R$ 964.723,00, que corresponde a
meta física de 126. 
    No decorrer da execução tivemos uma meta física realizada de 136, que corresponde ao
percentual real de meta física realizada de 108%. Fazendo uma síntese da meta física
realizada ao percentual de recurso não realizado, temos a justificar que a centralização do
desembolso financeiro, “recurso realizado”, está vinculada na execução geral dá
ação/programa, sem comprometer a atividade/ação realizada e nem o alcance da meta
programada.
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 R$ 1.082.372,00

Região

Carajás

Cronológica:

Execução Física e Financeira

# PREVISTO REALIZADO

Físico:

Financeiro:

12 meses

 140 Un

12 meses

 128 Un

R$ 0,00

%

100

91

0

Status da Ação

    Esta ação atende a concessão de auxílio alimentação, que tem como produto servidor
beneficiado com a finalidade de garantir o atendimento da concessão do referido auxílio,
na Região do Carajás município de Marabá, a dotação inicial foi de R$1.082.372,00, que
corresponde à meta física de 140. 
     No decorrer da execução tivemos uma meta física Realizada de 128, que corresponde
ao percentual real de meta física realizada de 91%. Fazendo uma síntese da meta física
realizada ao percentual de recurso não realizado, temos a justificar que a centralização do
desembolso financeiro, “recurso realizado”, está vinculada na distribuição de execução
geral dá ação/programa, sem comprometer a atividade/ação realizada e nem o alcance
da meta programada.

R$ 3.725.699,00

Região

Guajará

Cronológica:

Execução Física e Financeira

# PREVISTO REALIZADO

Físico:

Financeiro:

12 meses

 1483 Un

12 meses

 1513 Un

R$ 4.176.657,30

%

100

102

112

Status da Ação

   Esta ação atende a concessão de auxílio transporte, que tem como produto servidor
beneficiado, que tem como a finalidade de garantir o atendimento da concessão do
referido auxílio na Região do Guajará/Municípios: Ananindeua; Belém e Benevides. A
dotação inicial foi de R$3.725.699,00, correspondente ao físico programado de 1483
servidores beneficiado, em 12(doze) meses a meta física realizada foi de 1513 que
correspondendo a um percentual real de 102%.
   Porém, o recurso financeiro executado foi de R$ 4.176.657,30, que corresponde ao
percentual financeiro de 112% de seu recurso realizado. Diante do demonstrativo, em
relação ao recurso financeiro executado, e o percentual real alcançado, denota-se que
esta ação está com seu desempenho em status de “conforme programado”. Cabe ressaltar
que o correspondente ao recurso realizado de 112% deve-se a concentração de recurso na
região do Guajará.

7.3. Ação: Concessão de Auxílio Transporte
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 R$ 313.825,00

Região

Baixo
Amazonas

Cronológica:

Execução Física e Financeira

# PREVISTO REALIZADO

Físico:

Financeiro:

12 meses

 110 Un

12 meses

 129 Un

R$ 0,00

%

100

118

0

Status da Ação

  Esta ação atende a concessão de auxílio transporte, que tem como produto servidor
beneficiado que tem como finalidade garantir o atendimento da concessão do referido
auxílio, na Região do Baixo Amazonas/Município Santarém. A dotação inicial foi de R$
313.825,00 que corresponde à meta física de 110. 
   No decorrer da execução tivemos uma meta física realizada de 129, que corresponde ao
percentual real de meta física realizada em 118%. Fazendo uma síntese da meta física
realizada ao percentual de recurso não realizado, temos a justificar que a centralização do
desembolso financeiro, “recurso realizado”, está vinculada na execução geral dá
ação/programa, sem comprometer a atividade/ação realizada e nem o alcance da meta.

R$ 362.325,00

Região

Carajás

Cronológica:

Execução Física e Financeira

# PREVISTO REALIZADO

Físico:

Financeiro:

12 meses

127 Un

12 meses

 116 Un

R$ 0,00

%

100

91

0

Status da Ação

  Esta ação atende a concessão de auxílio transporte, que tem como produto servidor
beneficiado, que tem como finalidade garantir o atendimento da concessão do referido
auxílio, na Região de Carajás/Município Marabá. A dotação inicial foi de R$ 362.325,00
que corresponde à meta física de 127. 
   No decorrer da execução tivemos uma meta física realizado de 116, que corresponde ao
percentual real de meta física realizada em 91%. Fazendo uma síntese da meta física
realizada ao percentual de recurso não realizado, temos a justificar que a centralização do
desembolso financeiro “recurso realizado” está vinculada na execução geral dá
ação/programa, sem comprometer a atividade/ação realizada e nem o alcance da meta.

7.4. Ação: Operacionalização das Ações Administrativas

R$ 5.277.329,00

Região

Guajará

Cronológico:

Execução Física e Financeira

# PREVISTO REALIZADO

Físico:

Financeiro:

12 meses

43 Un

12 meses

 57 Un

R$ 4.586.555,53

%

100

133

87

Status da Ação
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    Esta ação tem como objetivo garantir a operacionalização da ação administrativa e tem
como produto “contrato mantido”. A ação atende as demandas das Unidades de
Atendimento Socioeducativo localizadas nos Municípios de Belém, Ananindeua, Benevides,
Santarém, Marabá e a Sede Administrativa localizada em Belém. A Gestão com o escopo
de manter a logística para de funcionamento das unidades realiza suas contratações
(compras públicas) de acordo com a Lei n° 8.666/93, por meio de pregões eletrônicos,
participações e adesões às Atas de Registro de Preço da Secretaria de Planejamento e
Administração do Estado-SEPLAD e outros órgãos da esfera pública.
    No ano de 2021 a meta programada foi de garantir 43 contratos mantidos, com dotação
inicial de R$ 5.277.329,00, em 12 (doze) meses o valor de recurso realizado foi de R$
4.586.555,53, que corresponde ao percentual real de 87%, entretanto, o físico realizado foi
de 57, que corresponde a um percentual de meta física alcançada de 133%. Realizando um
comparativo da meta física alcançada ao percentual de recurso realizado, denota-se a
otimização do uso de recurso público, sem comprometer o compromisso de garantir o
atendimento da ação.

R$ 68.688.993,00

Região

Guajará

Cronológico:

Execução Física e Financeira

# PREVISTO REALIZADO

Físico:

Financeiro:

12 meses

1744 Un

12 meses

 1665 Un

R$ 77.671.897,97

%

100

95

113

Status da Ação

  Esta ação atende a Operacionalização das Ações de Recursos Humanos, que tem como
produto servidor remunerado, que tem como finalidade garantir o atendimento da
remuneração com folha do efetivo, na Região do Guajará/Municípios: Ananindeua; Belém e
Benevides. A dotação inicial foi de R$ 68.688.993,00, correspondente ao físico programado
de 1744 “servidores remunerado”, estando com percentual físico realizado de 1665, que
correspondendo a um percentual real de 95%. Porém, o recurso financeiro executado foi de
R$ 77.671.897,97, que corresponde 113% de seu recurso realizado.
   Diante do demonstrativo em relação ao recurso financeiro executado, e ao percentual real
alcançado, denota-se que esta ação está com seu desempenho em status de “conforme
programado”.
   Vale ressaltar que o correspondente ao recurso realizado de 113% deve-se a concentração
de recurso na região do Guajará.

7.5. Ação: Operacionalização das Ações de Recursos
Humanos

R$ 5.046.603,00

Região

Baixo
Amazonas

Cronológica:

Execução Física e Financeira

# PREVISTO REALIZADO

Físico:

Financeiro:

12 meses

126 Un

12 meses

 139 Un

R$ 21.521,42

%

100

110

0

Status da Ação
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   Esta ação atende a Operacionalização das Ações de Recursos Humanos, que tem como
produto servidor remunerado, que tem como finalidade garantir o atendimento da
remuneração com folha do efetivo na Região do Baixo amazonas/Santarém. A dotação
inicial foi de R$5.046.603,00, que corresponde à meta física programada de 126. 
   No decorrer da execução tivemos uma meta física realizada de 139, que corresponde ao
percentual real de meta física realizada em 110%. Fazendo uma síntese da meta física
realizada ao percentual de recurso não realizado, temos a justificar que a centralização do
desembolso financeiro, “recurso realizado”, está vinculada na execução geral da
ação/programa, sem comprometer a atividade/ação realizada e nem o alcance da meta
programada.

R$ 5.717.405,00

Região

Guajará

Cronológico:

Execução Física e Financeira

# PREVISTO REALIZADO

Físico:

Financeiro:

12 meses

140 Un

12 meses

 128 Un

R$ 7.000,00

%

100

91

0

Status da Ação

   Esta ação atende a Operacionalização das Ações de Recursos Humanos, que tem como

produto servidor remunerado, que tem como finalidade garantir o atendimento da

remuneração com folha do efetivo na Região dos Carajás/Município – Marabá. A dotação

inicial foi de R$5.717.405,00, que corresponde à meta física programada de 140. 

   No decorrer da execução tivemos uma meta física realizada de 128, que corresponde ao

percentual real de meta física realizada em 91%. Fazendo uma síntese da meta física

realizada ao percentual de recurso não realizado, temos a justificar que a centralização do

desembolso financeiro “recurso realizado” está vinculada na execução geral da

ação/programa, sem comprometer a atividade/ação realizada.

R$ 19.000,00

Região

Guajará

Cronológica:

Execução Física e Financeira

# PREVISTO REALIZADO

Físico:

Financeiro:

12 meses

240 Un

12 meses

1133 Un

R$ 0,00

%

100

472

0

Status da Ação

8. PROGRAMA GOVERNANÇA PÚBLICA 

  Objetivo: Aprimorar o Desenvolvimento De Pessoas.

  8.1. Ação: Capacitação de Agentes Públicos - FASEPA 
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   Esta ação atende a Capacitação de Agentes Públicos, que tem como produto agente
capacitado, que tem como finalidade garantir o atendimento da ação na Região do
Guajará/municípios: Ananindeua; Belém e Benevides.
    A dotação inicial foi de R$ 19.000,00, que corresponde à meta física programada de
240. No decorrer da execução tivemos uma meta física realizado de 1133, que corresponde
ao percentual real de 472%, enquanto ao recurso financeiro executado de R$0,00.
Percebesse que não houve movimentação do recurso utilizado, entretanto, vislumbramos
uma meta física alcançada que denota que a atividade da ação não foi comprometida.
   Isso se apropria da metodologia desenvolvida pela equipe do Núcleo de Gestão de
Pessoa, que buscou mecanismo para desenvolver as capacitações por meio de vídeo
conferências, parcerias voluntária, o que assegurasse a obtenção do objetivo a ser atingido
a cada atividade/ação realizada.
   Destacamos a capacitação por meio do 2º Webinário em parceria com a escola de
Governança do Pará, tendo com o tema principal: “A Importância da Neurociência para
Desmistificar Verdades Punitivas”, 3º Webinário sobre fundamentos de segurança orgânica,
com objetivo fornecer noção básica de segurança orgânica e pessoal e capacitação por
meio do “ Projeto Vipassana ”, com Objetivo de Desenvolver uma concentração mais
profunda do que a habitual, e ensina a utilizar essa concentração para examinar sua
própria natureza, física e mental.
   Acentuamos que o acréscimo no percentual da meta física realizada também se apropria
a oficina de capacitação de Formação Inicial para novos servidores, com objetivo de
acolher e formar novos servidores aprovados no processo seletivo simplificado da FASEPA,
para o aprimoramento na atuação da socioeducação.

R$ 8.000,00

Região

Baixo
Amazonas

Cronológica:

Execução Física e Financeira

# PREVISTO REALIZADO

Físico:

Financeiro:

12 meses

60 Un

12 meses

 178 Un

R$ 2.373,80

%

100

297

30

Status da Ação

   Esta ação atende a Capacitação de Agentes Públicos, que tem como produto agente
capacitado, que em como finalidade garantir o atendimento da ação na Região do Baixo
amazonas/Município Santarém. 
    A dotação inicial foi de R$ 8.000,00, que corresponde à meta física programada de 60.
No decorrer da execução tivemos uma meta física realizado de 178, que corresponde ao
percentual real de 297%, enquanto ao recurso financeiro executado de R$ 2.373,80, que
corresponde um percentual de recurso realizado de 30%, percebesse que a movimentação
de recurso executado foi ínfimo. Levando-se em comparação a meta física realizada ao
recurso financeiro executa. 
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   Destacamos a capacitação por meio do 2º Webnário em parceria com a escola de
Governança do Pará, tendo com o tema principal: “A Importância da Neurociência para a
Desmistificar Verdades Punitivas”, Formação continuada em segurança orgânica, com
objetivo de fornecer noções básicas de segurança orgânica e pessoal e Formação por
meio do: III Encontro Maleta Juventudes que teve como objetivo promover informações e
reflexões sobre Direitos Fundamentais da juventude, a partir de temas que possam ser
inseridos em atividades que façam parte da rotina pedagógica das Unidades de
Atendimento Socioeducativas.

R$ 8.000,00

Região

Carajás

Cronológica:

Execução Física e Financeira

# PREVISTO REALIZADO

Físico:

Financeiro:

12 meses

40 Un

12 meses

 41 Un

R$ 0,00

%

100

103

0

Status da Ação

   Esta ação atende a Capacitação de Agentes Públicos, que tem como produto agente

capacitado, que tem como finalidade garantir o atendimento da ação na Região do

Carajás/Município Marabá.

   A dotação inicial foi de R$8.000,00, que corresponde à meta física programada de 40.

No decorrer da execução tivemos uma meta física realizado de 41, que corresponde ao

percentual real de 103%, fazendo uma síntese da meta física realizada ao percentual de

recurso não realizado, temos a justificar que isso é fruto da metodologia desenvolvida pela

equipe do Núcleo de Gestão de Pessoa, que buscou mecanismo para desenvolver as

capacitações na modalidade a distância (online) parcerias voluntárias internas e externas

que assegurasse o objetivo a ser atingido a cada atividade/ação realizada.

   Destacamos a capacitação, por meio do 2º Webnário em parceria com a escola de

Governança do Pará, tendo com o tema principal: “A Importância da Neurociência para

Desmistificar Verdades Punitivas” e a capacitação por meio de palestra, tendo como tema

“informar sobre saúde mental de forma preventiva” com o objetivo da busca pelo bem estar

do servidor dentro e fora do ambiente laboral.

    Denota-se, que as atividades foram garantidas sem a utilização integral do recurso
inicial, Isso é fruto da metodologia desenvolvida pela equipe do Núcleo de Gestão de
Pessoa, que buscou mecanismo para desenvolver as capacitações na modalidade a
distância (online) parcerias voluntárias internas e externas que assegurasse o objetivo a ser
atingido a cada atividade/ação realizada.
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R$ 105.000,00

Região

Guajará

Cronológica:

Execução Física e Financeira

# PREVISTO REALIZADO

Físico:

Financeiro:

12 meses

2000 Un

12 meses

 1727 Un

R$ 59.354,69

%

100

78

57

Status da Ação

 Objetivo: Prover a Governabilidade do Poder Executivo

8.2. Ação: Edição Publicação de Atos da Administração
Pública - FASEPA

     Esta ação tem como objetivo atender a Edição da Publicação de Atos da Administração
Pública tem como produto “ato publicado”. A ação está centralizada na Região do
Guajará/Município Belém, para garantir toda a demanda necessária, a dotação inicial
foi de R$105.000,00, que corresponde à meta física programada de 2000. 
    No decorrer da execução tivemos uma meta física realizada de 1727, que corresponde
ao valor financeiro executado de 59.354,69, diante do cenário do físico realizado para o
financeiro realizado, denota-se que a ação está com o seu financeiro realizado compatível
ao seu percentual real 57%. Isso agrega o desempenho em status de “conforme o
programado”.

8.3. Ação: Gestão de Tecnologia da Informação e
Comunicação – FASEPA

R$ 851.760,00

Região

Guajará

Cronológica:

Execução Física e Financeira

# PREVISTO REALIZADO

Físico:

Financeiro:

12 meses

86 Un 57 Un

R$ 527.421,03

%

100

81

62

Status da Ação

12 meses

  Esta ação tem como objetivo atender Gestão de Tecnologia da Informação e
Comunicação, e tem como produto serviço realizado.  A ação está centralizada na Região
do Guajará/Município Belém, para garantir toda a demanda necessária, a dotação
inicial foi de R$851.760,00, que corresponde à meta física programada de 89.
    No decorrer da execução temos uma meta física realizada de 57, que corresponde ao
valor financeiro executado de R$ 527.421,03, para percentual real de financeiro realizado
de 62%, Isso agrega o desempenho em status de “conforme o programado”. Entretanto,
temos a ressaltar a existência do contrato, com uma empresa especializada na prestação
de serviços “realizados” de impressão/cópia, digitalização (outsourcing de impressão).
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   Considerando que a incompletude institucional é princípio basilar do SINASE, esta

Fundação buscou articular junto à rede integral de atendimento principalmente na área da

Saúde, Educação, Assistência Social, Justiça e Segurança Pública a garantia da efetivação

dos direitos fundamentais dispostos no Estatuto da Criança e do Adolescente e do SINASE,

visando promover, prevenir, defender e controlar a garantia dos direitos humanos.

    Assim, o objetivo desta Instituição é garantir o atendimento integral aos socioeducandos

em privação e restrição de liberdade e atenção a egressos e fortalecimento da gestão do

SUAS, SINASE e SISAN. Ademais, os investimentos direcionados no avanço do trabalho

precisam ocupar um lugar de primazia,compreendendo os mesmos como propulsores para

a realização do fazer profissional de maneira adequada, segura e responsável.

   Salienta-se que muitas metas elencadas, inicialmente, já foram alcançadas, logo,

entende-se como cogente a consolidação de mais ações, cujo escopo conduz ao

desenvolvimento exitoso do trabalho em favor da socioeducação.

    A socioeducação, por ser um campo complexo, sinaliza pontos de revisão constante em

sua intersetorialidade e na defesa das quebras de paradigmas. Temas como Segurança

Socioeducativa, Estratégias de fortalecimento de medidas em meio aberto e medida de

semiliberdade, Saúde Mental e Crime Organizado são pautadosem nossas agendaspara

um olhar atentoa sua resolutividade.

   Portanto, em sua dinamicidade, esta Instituição busca cumprir sua Missão, que é o

atendimento socioeducativo com qualidade e resolutividade para que se alcance com êxito

seu Projeto Político Institucional e atender ao que foi estabelecido no Plano Plurianual

2020-2023.




