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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública 

Diretoria de Apoio à Gestão de Parcerias

 

Relatório de Monitoramento e Fiscalização - SEJUSP/DAG                                                                                                             

      Belo Horizonte, 01 de agosto de 2022.

Contrato de Gestão nº 08/2021 celebrado entre O ESTADO DE MINAS GERAIS, REPRESENTADO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, E O INSTITUTO
ELO.

 

 

2º Relatório de Monitoramento

 

 

Período Avaliatório

 01 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

 

 

                       

 

 

 

1 – INTRODUÇÃO

 

Este Relatório Gerencial de Resultados visa demonstrar o desenvolvimento das a�vidades previstas no Contrato de Gestão 008/2021, no período
de 01 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, com o obje�vo de verificar se os resultados pactuados para o período foram alcançados.

Em atendimento ao ar�go 71 da Lei Estadual nº 23.081/2018 e ao ar�go 50 do Decreto Estadual nº 47.553/2018, será apresentado neste relatório
o compara�vo entre as metas propostas e resultados alcançados, acompanhado de informações relevantes acerca da execução. Serão apresentados, ainda, os
comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da OS.

Este relatório consiste no segundo documento de apresentação de resultados associado ao Contrato de Gestão 008/2021. Conforme se
perceberá, a execução das metas teve caráter mais homogêneo entre as unidades de modo que na maioria dos casos a execução das metas teve média acima de
80% de realização. Na sequência apresentam-se para cada Unidade Socioeduca�va, as metas e resultados alcançados.

 

2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

 

QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS – UNIDADE SOCIOEDUCATIVA SANTA CLARA

 

 

Área Temá�ca

 

Indicador

2º Período Avaliatório

 

Metas

 

Resultados

 

 

 

1

 

 

 

Ensino

1.1 Percentual de adolescentes
matriculados em escola formal 100% 100%

 

1.2

 

Percentual de adolescentes
com frequência acima de 75% em escola
formal

 

100%

 

100%

 

1.3

 

Percentual de adolescentes
frequentes às oficinas de incen�vo aos

 

90%

 

92%
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estudos

 

2

 

Família

 

2.1

Percentual de adolescentes
com familiares envolvidos no cumprimento
da

medida socioeduca�va

 

100%

 

100%

2.2 Número absolutode ações
voltadas para as famílias 4 66

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Esporte
e Cultura

3.1 Número Absoluto de
oficinas de esporte 8 10

3.2 Percentual de adolescentes
envolvidos em oficinas de esporte 80% 83%

3.3 Número absoluto de oficinas
de cultura 6 17

3.4 Percentual de adolescentes
envolvidos em oficinas de cultura 80% 92%

3.5
Número absoluto de ações

voltadas para fes�vidades e
comemorações

3 5

Área Temá�ca
 

Indicador

 

 

4

 

 

Profissionalização

4.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em cursos de formação básic
para o trabalho

4.2 Percentual de adolescentes par�cipantes em a�vidades de orientação
profissional

 

5

 

Saúde

5.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de saúde

5.2 Atendimento em saúde

 

 

 

6

 

 

 

Segurança

6.1 Número de fugas internas

6.2 Número de fugas externas

6.3 Percentual de retorno de adolescentes em saídas

6.4 Quan�dade de rebeliões

6.5 Quan�dade de mo�ns

6.6 Quan�dade de tumultos

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Atendimento ao
Adolescente

 

7.1

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

Individuais – Psicologia

 

7.2

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

Individuais – Serviço Social

 

7.3

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais –Pedagogia

 

7.4

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais– Terapia Ocupacional

  

 

7.5

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais– AssistênciaJurídica

 

7.6

Percentual de Pactuação do Plano Individual de Atendimento(PIA)dentro d

Prazo

 

7.7

Percentual de protocolo do Plano Individual de Atendimento (PIA)dentro d

Prazo

 

7.8

Percentual de adolescentes com documentação providenciada dentro do

Prazo

 

2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados – Santa Clara:
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Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador 1.1 Percentual de adolescentes matriculados em escola formal

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que no 4º trimestre de 2021 exis�am na unidade 65 adolescentes habilitados a serem incluídos no cálculo desse
indicador, ou seja, adolescentes com admissão a mais de 40 dias. Todos eles estavam matriculados em escola formal. Desse modo, 100% dos adolescentes que
deveriam estar matriculados em escola formal já estavam matriculados.

Cabe acrescentar que de acordo com os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 e do relatório encaminhado pela Os a unidade realizou
matrícula de 13 adolescentes antes dos 40 dias completos de admissão, totalizando 78 adolescentes matriculados. Tais dados se fossem considerados elevariam
o percentual do indicador à 120%, 20% a mais da meta pactuada.

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador 1.2 Percentual de adolescentes com frequência acima de 75%  em escola formal

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que no 4º trimestre de 2021, exis�am na unidade 78 adolescentes matriculados em ensino formal (com mais de 40
dias de admissão) e 78 deles estavam com frequência acima de 75%, o que enseja um percentual de 100%.

De acordo com os dados consultados no SUASEPlan 4º trimestre de 2021 o percentual alcançado pela unidade no indicador foi de 100%,
considerando para base de calculo foi considerado o total de 78 adolescentes matriculados no período avaliatório.

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador 1.3 Percentual de adolescentes com frequência às oficinas de incen�vo ao estudo

Meta 90%

Resultado 92%

 

A OS informa em seu relatório que no 4º trimestre de 2021 exis�am na unidade 95 adolescentes habilitados a par�cipar das oficinas de incen�vo
aos estudos, ou seja, que �nham sido admi�dos na unidade a mais de 5 dias. Deste total, 87 adolescentes par�ciparam das oficinas oferecidas, o que
corresponde ao total de 92% de adolescentes frequentes às oficinas de incen�vo aos estudos.

Os dados disponíveis no SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam que 93 adolescentes se encontram no critério do indicador e que desses 88
adolescentes par�ciparam das oficinas, elevando o resultado percentual para 95% da meta pactuada.

 

Área Temá�ca 2. Família

Indicador 2.1 Percentual de adolescentes com familiares envolvidos no cumprimento da medida socioeduca�va

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório quepara este indicador devem ser considerados os adolescentes com mais de 40 dias de admissão na unidade e a
par�cipação da família no envolvimento do cumprimento da medida deve obedecer as seguintes condições: a) A família ou referência familiar do adolescentes
deve ter sido atendida pela equipe técnica na unidade por uma ou mais vezes; b) A família ou referência familiar deve ter par�cipado por uma ou mais vezes dos
encaminhamentos referentes ao eixo saúde ensino ou profissionalização.

Baseado nisso, no 4º trimestre de 2021 havia na unidade 65 adolescentes com mais de 40 dias de admissão. Para 99 adolescentes seus familiares
ou receberam atendimento na unidade socioeduca�va ou par�ciparam dos encaminhamentos. Tais dados se fossem considerados elevariam o percentual do
indicador à 152%, 52% a mais da meta pactuada.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam que a OS alcançou 100% da meta estabelecida, adotando como parâmetro o número de 98
adolescentes com referência familiar conhecida pela unidade.

 

Área Temá�ca 2. Família

Indicador 2.2 Número absoluto de ações voltadas para família

Meta 4

Resultado 66
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A OS informa em seu relatório quepara este indicador devem ser consideradas as ações: grupos temá�cos, oficinas, cursos, visita domiciliar,
atendimentos técnicos, eventos promovidos pela unidade e atendimentos telefônicos qualificados para as famílias dos adolescentes em cumprimento de
medida, que têm como obje�vo principal o fortalecimento dos vínculos familiares e a corresponsabilização dos familiares no processo socioeduca�vo.

Conforme pactuação realizada em contrato a OS superou a meta estabelecida de ações voltadas para as famílias dos adolescentes.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.1 Número absoluto de oficinas de esporte

Meta 8

Resultado 10

 

A OS informa em seu relatório que as “a�vidades que visam, através de modalidades espor�vas, trabalhar a introjeção de regras e limites, as
relações de grupo, o trabalho em equipe, as emoções, o respeito e responsabilidade. Importante diversificar as modalidades espor�vas, bem como as a�vidades
recrea�vas e intelectuais, ampliando o repertório e as possibilidades do adolescente. Além de possibilitar ao grupo um momento para a prá�ca espor�va
orientada é necessário o trabalho de oficinas que relacionem o esporte com outros eixos da medida como saúde e cultura. Serão consideradas: - Oficinas
validadas pela Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer –DFP. - Oficinas com parceiros externos, validadas pela unidade e
enviada para a DFP para acompanhamento. - Oficinas executadas conforme o Manual de Oficinas das Unidades Socioeduca�vas e validadas pela unidade. Vale
ressaltar que os números abaixo descrevem a quan�dade de modalidades diferentes de oficinas desenvolvidas ao longo do trimestre e não a frequência com a
qual cada uma foi desenvolvida. Por exemplo, na unidade Santa Clara foram desenvolvidas 10 diferentes modalidades de oficinas espor�vas ao longo do
trimestre. Se levarmos em consideração a frequência, foram oferecidas ao longo do trimestre cerca de 36 a�vidades espor�vas aos adolescentes, em média uma
a cada 3 dias.”

A OS apresenta número de a�vidades realizadas que supera a meta pactuada em contrato. Quanto aos impasses na quan�ficação e lançamento
dos dados do referido indicador orientamos à OS que verifique com a Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer referências para
subdiar as informações e validação dos dados.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.2 Percentual de adolescentes envolvidos em oficinas de esporte

Meta 80%

Resultado 83%

 

A OS informa em seu relatório que esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de Esporte. Os
adolescentes devem par�cipar, no mínimo, de uma oficina de Esporte no mês. Adolescentes que estejam par�cipando de Curso de Formação Básica para o
Trabalho ou que estejam trabalhando, não têm obrigatoriedade de par�cipar de oficinas de Esporte. Condições para o adolescente entrar para o cálculo:
Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos. Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de oficina: Adolescente ter par�cipado em
uma ou mais oficinas de esporte no mês.

No 4º trimestre de 2021 95 adolescentes na unidade estavam aptos a par�ciparem das a�vidades espor�vas e 79 deles es�veram envolvidos
nelas.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam que a unidade alcançou 84% da meta nesse indicador considerando que 92 adolescentes
entram no critério do indicador e desses 79 adolescentes par�ciparam das oficinas de esporte.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.3 Número absoluto de oficinas de cultura

Meta 6

Resultado 17

 

A OS informa em seu relatório que as a�vidades devem ser ofertadas no sen�do de acolher a cultura do adolescente, oportunizar novas
possibilidades de expressão cultural e legi�mar os espaços de a�vidades culturais na cidade e na unidade. Das a�vidades propostas, metade deve acontecer por
meio de oficinas (com planejamento envolvendo obje�vos e metodologia definidos), podendo ser complementadas por a�vidades orientadas, palestras, eventos
e a�vidades externas. Serão consideradas: Oficinas validadas pela Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer – DFP; Oficinas com
parceiros externos, validadas pela unidade e enviada para a DFP para acompanhamento; Oficinas executadas conforme o Manual de Oficinas das Unidades
Socioeduca�vas e validadas pela unidade.

No 4º trimestre de 2021 foram executadas 17 oficinas culturais com a par�cipação dos adolescentes.

A OS apresenta número de a�vidades realizadas que supera a meta pactuada em contrato.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.4 Percentual de adolescentes envolvidos em oficinas de cultura

Meta 80%

Resultado 92%
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A OS informa em seu relatório que esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de cultura. Os
adolescentes devem par�cipar, no mínimo, de uma oficina de Cultura no mês. Adolescentes que estejam par�cipando de Curso de Formação Básica para o
Trabalho ou que estejam trabalhando, não têm obrigatoriedade de par�cipar de oficinas de Cultura. Contudo, os que es�verem sob estas condições mas
cumprirem os requisitos do indicador, serão contabilizados. Condições para o adolescente entrar para o cálculo: Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias
corridos. Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de oficina: Adolescente ter par�cipado em uma ou mais oficinas de cultura no mês.

No 4º trimestre de 2021 havia 95 adolescentes na unidade com admissão a mais de 5 dias. Desse total, 87 par�ciparam das oficinas de cultura.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam que a unidade alcançou 94% da meta nesse indicador considerando que 93 adolescentes
entram no critério do indicador e desses 87 adolescentes par�ciparam das oficinas de cultura.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.4 Número absoluto de ações voltadas para fes�vidades e comemorações

Meta 3

Resultado 5

 

A OS informa em seu relatório que no 2° PA do contrato de gestão 008/2021 ainda baseado em orientações emanadas da área de saúde da SUASE
e no status da pandemia em cada unidade não foram realizadas a�vidades que promovessem aglomerações e entrada de atores externos na unidade. Sob essa
perspec�va, solicita-se a desconsideração desse indicador.

Diante da jus�fica�va apresentada recomendamos a OS que apresente os números do trimestre de referência afim de demonstrar o panorama
atual do trabalho realizado pela unidade socioeduca�va voltado para ar�culação e efe�vação das ações voltadas para fes�vidades e comemorações e que
reforce a parceria com a Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer para a solução de possíveis impasses.

 

Área Temá�ca 4. Profissionalização

Indicador 4.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em cursos de formação básica para o trabalho

Meta 80%

Resultado 96%

 

A OS informa em seu relatório queesse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes par�cipantes em cursos de formação
básica para o trabalho.Serão considerados cursos de formação básica para o trabalho aqueles oferecidos por ins�tuições cer�ficadas e credenciadas para tal
finalidade; A unidade de análise é o adolescente e não o número de cursos, de modo que o adolescente par�cipante será considerado somente uma única vez;
Adolescentes que já concluíram Cursos Profissionalizantes não serão contabilizados no cálculo de Par�cipação em Cursos Profissionalizantes. Condições para o
adolescente entrar para o cálculo: Quan�dade de dias na unidade superior a 60 dias corridos; e Adolescente deve ter idade igual ou superior a 14 anos.
Condições para o adolescente ser considerado par�cipante em curso de formação básica para o trabalho: Adolescente ter par�cipado de ao menos um curso de
formação básica para o trabalho.

No 4º trimestre de 2021 havia 52 adolescentes na unidade com admissão a mais de 60 dias e com mais de 14 anos. Desse total, 50 par�ciparam
de cursos de formação básica para o trabalho, o que enseja um percentual de 96%.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam que dos 59 adolescentes contabilizados no critério 50 deles par�ciparam dos cursos
alcançando 85%, demonstrando que a unidade superou a meta pactuada em 5%.

 

Área Temá�ca 4. Profissionalização

Indicador 4.2 Percentual de adolescentes par�cipantes em a�vidades de orientação profissional

Meta 80%

Resultado 95%

 

A OS informa em seu relatório que esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de par�cipação dos adolescentes em ações que visem
orientar os adolescentes quanto às habilidades e escolhas em relação à profissionalização e à inserção no mercado formal. Nesta perspec�va, faz-se necessário a
realização de oficinas de orientação profissional, apresentando o mercado de trabalho e os fatores e condições necessárias para o ingresso no mesmo. Cada
adolescente deve par�cipar de, no mínimo, (01) uma oficina de orientação profissional no mês. A função interven�va das oficinas de orientação profissional é
despertar o interesse do adolescente atendido sobre a profissionalização, favorecendo o autoconhecimento e a construção de novos ideais. Visa trabalhar, com
os jovens, informações sobre as profissões e obje�va contribuir para aquisição de competências pessoais, sociais e técnicas na preparação do adolescente para o
mercado produ�vo. A oficina poderá ser executada pela equipe socioeduca�va ou parceiros da rede como SINE, Sistema “S” e demais órgãos do governo
vinculados ao mercado produ�vo. As oficinas que não estão previstas no Manual de Oficinas, estão condicionadas à prévia validação pela Diretoria de Formação
Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer (DFP)No 4º trimestre de 2021 havia 92 adolescentes cumprindo as condições para par�cipação nesse
indicador. Deste total, 87 par�ciparam de a�vidades de orientação profissional o que gera um percentual de par�cipação de 95%.

Conforme dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 92 adolescentes entraram nos critérios de indicador sendo que 87 adolescentes par�ciparam
das a�vidades de orientação profissional chegando a um resultado percentual de 95% superando em 15% a meta pactuada em contrato.

 

Área Temá�ca 5. Saúde

Indicador 5.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de saúde

Meta 90%
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Resultado 97%

 

A OS informa em seu relatório que esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes par�cipantes em ao menos uma oficina de
saúde no mês. Serão consideradas as oficinas de saúde validadas pela Diretoria de Atenção à Saúde - DAS, executadas dentro ou fora das Unidades, por
parceiros ou equipe própria. Condições para o adolescente entrar para o cálculo: Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos. Condições para o
adolescente ser considerado par�cipante de oficina de saúde: Adolescente ter par�cipado em uma ou mais oficinas de saúde no mês.

No 4º trimestre de 2021 havia na unidade 95 adolescentes em condições de par�ciparem das oficinas de saúde e par�ciparam das a�vidades
oferecidas 92 deles culminando num percentual de par�cipação de 97%.

Os dados disponíveis no SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam os mesmos números da OS, que dos 97 adolescentes que se encontram no
critério do indicador 92 adolescentes par�ciparam das oficinas.

 

Área Temá�ca 5. Saúde

Indicador 5.2 Atendimento em saúde

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes que �veram o primeiro atendimento
com a enfermagem (enfermeiro ou enfermeira) em até 5 dias. Serão considerados os primeiros atendimentos em saúde, executados dentro ou fora das unidades
socioeduca�vas, por parceiros ou por equipe própria. Condições do Indicador: Condições para o adolescente entrar para o cálculo: Permanência no Centro
Socioeduca�vo, em relação a data de admissão na Unidade Socioeduca�va, igual ou superior a 5 dias corridos, dentro do mês de referência. Condições para o
adolescente ser considerado atendido pela enfermagem (enfermeiro ou enfermeira): Adolescente atendido pela enfermagem em até 5 dias corridos, em relação
a sua data de admissão.

No 4º trimestre de 2021 havia na unidade 28 adolescentes que cumpriam as condições do indicador e todos eles foram atendidos dentro do mês.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam os mesmos números apresentados no relatório da OS alcançando a meta pactuada de
100% de atendimento à saúde dos adolescentes.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.1 Número de fugas – Fugas internas

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informa em seu relatório que esse indicador tem como obje�vo verificar o número de fugas ocorridas a par�r da área interna da unidade
socioeduca�va. Ocorre nas situações em que o adolescente se desvencilha da área interna da unidade socioeduca�va em que se encontra por meio da
transposição da(s) barreira(s) a ele imposta(s), desde que alcançado o obje�vo pretendido. Também será considerada fuga interna quando o adolescente for
apreendido pela Policia Militar após seu acionamento. As tenta�vas de fugas internas não serão contadas para fins deste indicador.

No 4º trimestre de 2021 não houve nenhuma fuga interna na unidade.

Conforme dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 no período avaliatório ocorreram 01 eventos de segurança individual e 0 evento de
segurança da unidade.

Recomendamos que a OS avalie a conformidade dos dados do relatório e do SUASEPlan e procure solução de divergências em parceria com a
Diretoria de Segurança Socioeduca�va.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.2 Número de fugas – Fugas externas

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informa em seu relatório que esse indicador é a situação em que o adolescente desvencilha-se do profissional que o acompanha, durante a
saída da ins�tuição. Será considerada fuga externa mesmo quando o adolescente for apreendido pela Policia Militar após o acionamento.

Nesse período, em nenhuma das unidades exclusivas de internação ocorreram fuga externas.

Conforme dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 no período avaliatório ocorreram 01 eventos de segurança individual e 0 evento de
segurança da unidade.

Recomendamos que a OS avalie a conformidade dos dados do relatório e do SUASEPlan e procure solução de divergências em parceria com a
Diretoria de Segurança Socioeduca�va.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.3 Percentual de retorno de adolescentes em saídas
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Meta 95%

Resultado 43%

 

A OS informa em seu relatório que este indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que realizam saídas com ou sem
acompanhamento. Para efeito desse cálculo, interessa conhecer aqueles adolescentes que retornam das saídas, além do número de adolescentes que realizam
estas saídas em relação ao total de adolescentes da unidade, compondo-se um índice.

Compreende-se por acompanhamento aquela situação em que o adolescente, estando em uma saída ou a�vidade externa, é acompanhado por
um profissional da unidade socioeduca�va. As saídas preenchidas na coluna denominada "Encaminhamento" não serão consideradas para o cálculo.

A mensuração deste indicador leva em conta a medida do adolescente, o tempo de admissão, as saídas realizadas com e sem acompanhamento
bem como os retornos das saídas realizadas com e sem acompanhamento. Condições para o adolescente entrar para o cálculo: Estar admi�do há mais de 10
dias (Se for por retorno de evasão deve estar admi�do a mais de 21 dias). Para adolescentes com período de admissão entre 30 e 89 dias só serão contabilizados
as saídas com acompanhamento. Aqueles adolescentes que possuírem um tempo de admissão maior que 90 dias terão todas as saídas contabilizadas, tanto com
acompanhamento quanto sem acompanhamento. Condições para o adolescente entrar para o cálculo: Quan�dade de dias na unidade superior a 90 dias para os
adolescentes em cumprimento de Internação (Os adolescentes que retornarem de evasão terão a contagem reiniciada); ou - O não estar cumprindo medida
disciplinar.

No 4º trimestre de 2021 43% dos adolescentes retornaram das saídas.

Conforme dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 no período avaliatório ocorreram 01 eventos de segurança individual e 0 evento de
segurança da unidade.

Recomendamos que a OS avalie a conformidade dos dados do relatório e do SUASEPlan e procure solução de divergências em parceria com
aDiretoria de Segurança Socioeduca�va.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.4 Número de rebelião

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informa em seu relatório que esse indicador tem como obje�vo verificar a quan�dade de eventos considerados rebeliões ocorridas nas
unidades socioeduca�vas. Rebelião é um evento de alta complexidade, realizado por um grupo de adolescentes, quando há perda do controle da equipe de
segurança e suspensão da ro�na do centro socioeduca�vo, sendo necessária a presença e a atuação direta da autoridade Policial Militar para o
reestabelecimento da ordem. A gestão do conflito é assumida por esta equipe especializada.

No 4º trimestre de 2021 não houve nenhum evento considerado rebelião na unidade.

Conforme dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 no período avaliatório ocorreram 01 eventos de segurança individual e 0 evento de
segurança da unidade.

Recomendamos que a OS avalie a conformidade dos dados do relatório e do SUASEPlan e procure solução de divergências em parceria com a
Diretoria de Segurança Socioeduca�va.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.5 Número de mo�ns

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informa em seu relatório que este indicador tem como obje�vo aferir o número de eventos considerados mo�ns ocorridos nas unidades
socioeduca�vas. Mo�m é um evento de segurança que se caracteriza pela insurreição, organizada ou não, por um grupo de adolescentes, contra qualquer
autoridade ins�tuída. Caracteriza-se, também, por atos explícitos de desobediência, de não cumprimento de deveres e de desordem.

No 4º trimestre de 2021 não houve nenhum evento considerado rebelião na unidade.

Conforme dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 no período avaliatório ocorreram 01 eventos de segurança individual e 0 evento de
segurança da unidade.

Recomendamos que a OS avalie a conformidade dos dados do relatório e do SUASEPlan e procure solução de divergências em parceria com a
Diretoria de Segurança Socioeduca�va.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.6 Número de Tumultos

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informa em seu relatório que este indicador tem como obje�vo aferir o número de eventos considerados tumultos ocorridos nas unidades
socioeduca�vas. É considerado tumulto a ação de um grupo de adolescentes que u�liza de grave ameaça e ou violência e que resulta na paralisação parcial ou
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total da ro�na. O controle da situação é realizado pelas próprias equipes de trabalho da unidade socioeduca�va. Nesse caso, pode haver a entrada da
autoridade Policial Militar visando, com sua presença, o apoio preven�vo e a inibição da ação dos adolescentes, sem atuação direta na gestão do conflito.

No 4º trimestre de 2021 não houve nenhum evento considerado tumulto na unidade.

Conforme dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 no período avaliatório ocorreram 01 eventos de segurança individual e 0 evento de
segurança da unidade.

Recomendamos que a OS avalie a conformidade dos dados do relatório e do SUASEPlan e procure solução de divergências em parceria com a
Diretoria de Segurança Socioeduca�va.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Psicologia

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório queesse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de psicologia. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pelas equipes de
psicologia. Condições para o adolescente entrar para o cálculo:Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos; Condições para o adolescente ser
considerado par�cipante de atendimento técnico individual: Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de
psicologia, por semana. Mínimo de 4 atendimentos no mês.

No 4º trimestre de 2021, 95 adolescentes na unidade se enquadraram nas condições previstas no indicador e para 95 deles os atendimentos
foram ofertados atendendo todos os critérios.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam que 98 adolescentes eram elegíveis para o indicador sendo que 96 adolescente receberam
o atendimento técnico individual de psicologia, alcançando o percentual de 97% da meta pactuada.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.2 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Serviço Social

Meta 100%

Resultado 92%

 

A OS informa em seu relatório que esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de serviço social. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pelas equipes de
serviço social. Condições para o adolescente entrar para o cálculo: Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos; Condições para o adolescente ser
considerado par�cipante de atendimento técnico individual: Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de
serviço social, quinzenalmente. Mínimo de 2 atendimentos no mês.

No 4º trimestre de 2021, 95 adolescentes na unidade se enquadraram nas condições previstas no indicador e para 87 deles os atendimentos
foram ofertados atendendo todos os critérios.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam que 96 adolescentes eram elegíveis para o indicador sendo que 88 adolescente receberam
o atendimento técnico individual de serviço social, alcançando o percentual para 91%da meta pactuada.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.3 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Pedagogia

Meta 100%

Resultado 97%

 

A OS informa em seu relatório queesse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de pedagogia. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pelas equipes de
pedagogos. Condições do Indicador: Condições para o adolescente entrar para o cálculo: Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos; Condições
para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico individual: Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da
unidade socioeduca�va de pedagogia, mensalmente. Mínimo de 1 atendimentos no mês.

No 4º trimestre de 2021, 95 adolescentes na unidade se enquadraram nas condições previstas no indicador e para 92 deles os atendimentos
foram ofertados atendendo todos os critérios.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam que 97 adolescentes eram elegíveis para o indicador sendo que 92 adolescente receberam
o atendimento técnico individual de serviço social, alcançando o percentual para 95% da meta pactuada.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.4 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Terapia Ocupacional

Meta 100%

Resultado 82%
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A OS informa em seu relatório queesse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de terapia ocupacional. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pela
equipe de terapeuta ocupacional. Condições do Indicador: Condições para o adolescente entrar para o cálculo: Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias
corridos; Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico individual: Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela
equipe técnica da unidade socioeduca�va de pedagogia, mensalmente. Mínimo de 1 atendimentos no mês.

No 4º trimestre de 2021, 95 adolescentes na unidade se enquadraram nas condições previstas no indicador. E para 78 deles foi ofertado o
atendimento dentro do previsto na metodologia.

Os dados do SUASEPlan 2º trimestre de 2021 apontam os mesmos números apresentados no relatório da OS com 82% da meta pactuada de 100%
de atendimentos técnicos inviduais de terapia ocupacional.

Diante disso recomendamos que a OS ar�cule junto à Diretoria de Orientação Socioeduca�va e com os técnicos envolvidos no atendimento
individual de terapia ocupacional ações para solucionar impasses para o alcance da meta acordada.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.5 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Assistencia Jurídica

Meta 100%

Resultado 95%

 

A OS informa em seu relatório que "esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual da área jurídica. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pela equipe de
assistência jurídica. Condições para o adolescente entrar para o cálculo: Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos; Condições para o adolescente
ser considerado par�cipante de atendimento técnico individual: Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va
de assistência jurídica, mensalmente. Mínimo de 1 atendimentos no mês."

No 4º trimestre de 2021, 95 adolescentes na unidade se enquadraram nas condições previstas no indicador e para 90 deles os atendimentos
foram ofertados atendendo todos os critérios.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam os mesmos números apresentados no relatório da OS com 95% da meta pactuada de 100%
de atendimentos técnicos inviduais de assistência jurídica.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.6 Percentual de pactuação do Plano Indivual de Atendimento (PIA) dentro do prazo

Meta 100%

Resultado 88%

 

A OS informa em seu relatório que "esse indicador tem como obje�vo aferir a pactuação do Plano Individual de Atendimento (PIA) realizada em
conjunto com adolescente e a sua família. O Plano Individual de Atendimento deverá ser realizado em até 40 dias corridos em relação a data de admissão do
adolescente na unidade socioeduca�va. Somente os adolescentes com referência familiar serão contabilizados no quesito “PIA pactuado com a par�cipação de
sua família”. Condições para o adolescente entrar para o cálculo: Quan�dade de dias na unidade superior a 45 dias corridos; e 45º dia do adolescente na
unidade estar dentro do mês de referência. Condições para o adolescente estar com o PIA Pactuado: Plano Individual de Atendimento (PIA) realizado em até 40
dias corridos; Plano Individual de Atendimento (PIA) pactuado com a par�cipação do adolescente; e Plano Individual de Atendimento (PIA) do adolescente
pactuado com a par�cipação da família do adolescente.

No 4º trimestre de 2021, 16 adolescentes na unidade se enquadraram nas condições previstas no indicador e para 14 deles o PIA foi realizado
dentro do prazo.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam os mesmos números informados pela OS. Diante disso recomendamos que a OS ar�cule
junto à Diretoria de Orientação Socioeduca�va e com a equipe da unidade envolvida na confecção do PIA ações para solucionar impasses para o alcance da meta
acordada.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.7 Percentual de protocolo do Plano Indivual de Atendimento (PIA) dentro do prazo

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório queesse indicador tem como obje�vo aferir o protocolo do PIA pactuado dentro do prazo. O Plano Individual de
Atendimento deverá ser protocolado em até 45 dias corridos em relação a data de admissão do adolescente na unidade socioeduca�va. Condições para o
adolescente entrar para o cálculo: Quan�dade de dias na unidade superior a 45 dias corridos; e 45º dia do adolescente na unidade estar dentro do mês de
referência.

No 4º trimestre de 2021, 16 adolescentes na unidade se enquadraram nas condições previstas no indicador e para 16 deles o PIA foi protocolado
dentro do prazo.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam os mesmos números apresentados no relatório da OS com 100% da meta pactuada de
percentual de protocolo do PIA dentro do prazo.
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Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.8 Percentual de adolescentes com documentação providenciada dentro do prazo

Meta 100%

Resultado -

 

A OS informa em seu relatório que“Este indicador visa mensurar a capacidade da unidade de providenciar documentação para 100% dos
adolescentes admi�dos na unidade há, pelo menos, 30 dias. Deverão ser computados obrigatoriamente para a meta os seguintes documentos: Cer�dão de
Nascimento; Registro Geral, Cadastro de Pessoa Física. Atualmente a par�r das informações emanadas da SUASE é possível comprovar apenas a existência dos
documentos para os adolescentes e não se eles foram providenciados dentro do prazo. A despeito disso, como é importante a existência da documentação dos
adolescentes para diversos aspectos no cumprimento da medida, foram emanadas recomendações de re�rada da documentação no prazo mais breve possível
desde a entrada do adolescente em cada unidade. Até o presente momento, não houve nenhuma situação relatada de ausência de documentação. Dessa forma,
para efeitos de mensuração dos resultados, a meta tem sido cumprida em todas as unidades.”.

Diante da jus�fica�va apresentada pela OS recomendamos que reforce a parceria com a Diretoria de Orientação Socioeduca�va para a solução de
possíveis impasses quanto ao entendimento da forma de contabilizar esse indicador.

 

QUADRO 2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS – UNIDADE SOCIOEDUCATIVA HORTO

 

 

Área Temá�ca

 

Indicador

2º Período Avaliatório

 

Metas

 

Resultados

 

 

 

1

 

 

 

Ensino

1.1 Percentual de adolescentes
matriculados em escola formal 100% 100%

 

1.2

Percentual de adolescentes
com frequência acima de 75% em escola
formal

 

100%

 

84%

1.3
Percentual de adolescentes

frequentes às oficinas de incen�vo aos
estudos

 

90%

 

68%

 

2

 

Família

 

2.1

Percentual de adolescentes
com familiares envolvidos no cumprimento
da

medida socioeduca�va

 

100%

 

100%

2.2 Número absolutode ações
voltadas para as famílias 4 29

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Esporte
e Cultura

3.1 Número absoluto de oficinas
de esporte 8 16

3.2 Percentual de adolescentes
envolvidos em oficinas deesporte 80% 84%

3.3 Número absoluto de oficinas
de cultura 6 16

3.4 Percentual de adolescentes
envolvidos em oficinas de cultura 80% 67%

3.5
Número absoluto de ações

voltadas para fes�vidades e
comemorações

3 4

 

Área Temá�ca

 

Indicador

 

 

4

 

 

Profissionalização

4.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em cursos de formação básica
para o trabalho

4.2 Percentual de adolescentes par�cipantes em a�vidades de orientação
profissional

 

5

 

Saúde

5.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de saúde

5.2 Atendimento em saúde

 

 

 

 

 

 

6.1 Número de fugas internas

6.2 Número de fugas externas
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6 Segurança 6.3 Percentual de retorno de adolescentes em saídas

6.4 Quan�dade de rebeliões

6.5 Quan�dade de mo�ns

6.6 Quan�dade de tumultos

 

 

 

 

7

 

 

 

 

Atendimento ao
Adolescente

 

7.1

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

Individuais – Psicologia

 

7.2

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

Individuais – Serviço Social

 

7.3

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Pedagogia

  

 

7.4

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

Individuais – TerapiaOcupacional

 

7.5

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

Individuais – Assistência Jurídica

 

7.6

Percentual de Pactuação do Plano Individual de Atendimento(PIA) dentro

do prazo

 

7.7

Percentual de protocolo do Plano Individual de Atendimento (PIA) dentro

Do prazo

 

7.8

Percentual de adolescentes com documentação providenciada dentro do

Prazo

 

2.2–Detalhamento dos resultados alcançados - Horto:

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador 1.1 Percentual de adolescentes matriculados em escola formal

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que este indicador    tem    como    obje�vo     aferir     o     percentual de adolescentes   matriculados    nas
a�vidades de ensino formal. Não será considerado para o cálculo o mês de janeiro, tendo em vista o recesso das   a�vidades   escolares. Para ser considerado no
cálculo do indicador, o adolescente deverá ter sido admi�do há pelo menos 40 dias.

No 4º trimestre de 2021 exis�am, na unidade, 66 adolescentes habilitados a serem incluídos no cálculo desse indicador, ou seja, adolescentes
com admissão a mais de 40 dias. E todos eles estavam matriculados em escola formal.

Cabe acrescentar que de acordo com os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 e do relatório encaminhado pela Os a unidade realizou
matrícula de 23 adolescentes antes dos 40 dias completos de admissão, totalizando 89 adolescentes matriculados. Tais dados se fossem considerados elevariam
o percentual do indicador à 135%, 35% a mais da meta pactuada.

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador 1.2 Percentual de adolescentes com frequência acima de 75% em escola formal

Meta 100%

Resultado 84%

 

A OS informa em seu relatório que a ação que deve acompanhar a frequência escolar do adolescente que deverá contabilizar no mínimo 75%
(setenta cinco por cento) de frequência em cada mês. Para garan�r a frequência escolar é necessária a construção de estreita parceria com a equipe gestora das
escolas e professores. A escola deve aferir em números semanalmente a frequência escolar de cada adolescente, pois o acompanhamento é feito de perto pelo
núcleo gerencial da SUASE, pois trata-se de indicador da educação de plano de gestão. O acompanhamento da frequência escolar pode se desdobrar em
intervenções diretas com o adolescente quanto as dificuldades de aprendizagem, falta de desejo em frequentar a escola, etc.

No 4º trimestre de 2021 exis�am, na unidade, 89 adolescentes habilitados a serem incluídos no cálculo desse indicador. Para 75 deles o nível de
frequência escolar foi de mais de 75%.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam os mesmos números apresentados no relatório da OS com 84% da meta pactuada de 100%
de percentual de adolescentes com freqüência acima de 75% em escola formal.Recomendamos a OS que ar�cule com a equipe pedagógica estratégias para
despertar o interesse dos matriculados pela escola em parceria com a Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer.
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Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador 1.3 Percentual de adolescentes com frequência às oficinas de incen�vo ao estudo

Meta 90%

Resultado 68%

 

A OS informa em seu relatório que este indicador busca apurar a inserção de cada adolescente em, pelo menos, 2 oficinas por mês. Devem ser
considerados os adolescentes presentes na unidade há mais de 5 dias corridos.

No 4º trimestre de 2021 exis�am na unidade, 85 adolescentes habilitados a serem incluídos no cálculo desse indicador. Para 58 deles houve a
par�cipação em oficinas de incen�vo ao estudos.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam que 68 adolescentes se encontram dentro dos critérios do indicador e 73 par�ciparam das
oficinas de incen�vos aos estudos.

As contradições dos números apresentadospodem significar um equivoco no lançamento dos dados ou certa dificuldade de alcance da oficina em
questão, portanto recomendamos a OS que ar�cule com a equipe pedagógica estratégias para despertar o interesse dos adolescentes na par�cipação em
parceria com a Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer.

 

Área Temá�ca 2. Família

Indicador 2.1 Percentual de adolescentes com familiares envolvidos no cumprimento da medida socioeduca�va

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que para este indicador devem ser considerados os adolescentes com mais de 40 dias de admissão na unidade e a
par�cipação da família no envolvimento do cumprimento da medida deve obedecer as seguintes condições: a) A família ou referência familiar do adolescentes
deve ter sido atendida pela equipe técnica na unidade por uma ou mais vezes; b) A família ou referência familiar deve ter par�cipado por uma ou mais vezes dos
encaminhamentos referentes ao eixo saúde, ensino ou profissionalização.

Baseado nisso, no 4º trimestre de 2021, havia na unidade 66 adolescentes com mais de 40 dias de admissão e referência familiar.Para 87
adolescentes seus familiares receberam atendimento na unidade socioeduca�va ou par�ciparam dos encaminhamentos.”.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam que a OS alcançou 83% da meta estabelecida, adotando como parâmetro o número de 65
de 78 adolescentes de acordo com os critérios do indicador. A divergência entre o que foi apresentado no relatório da OS e na planilha SUASEPlan não deixa de
dar destaque ao trabalho realizado pela equipe para que as famílias dos adolescentes estejam envolvidas no cumprimento da medida socioeduca�va.

 

Área Temá�ca 2. Família

Indicador 2.2 Número absoluto de ações voltadas para família

Meta 4

Resultado 29

 

A OS informa em seu relatório quepara este indicador devem ser consideradas as ações: grupos temá�cos, oficinas, cursos, visita domiciliar,
atendimentos técnicos, eventos promovidos pela unidade e atendimentos telefônicos qualificados para as famílias dos adolescentes em cumprimento de
medida, que têm como obje�vo principal o fortalecimento dos vínculos familiares e a corresponsabilização dos familiares no processo socioeduca�vo.

No 4º trimestre de 2021 foram realizadas 29 ações voltadas para as famílias.

Conforme pactuação realizada em contrato a OS superou a meta estabelecida de ações voltadas para as famílias dos adolescentes no período
avaliado.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.1 Número absoluto de oficinas de esporte

Meta 8

Resultado 16

 

A OS informa em seu relatório que são a�vidades que visam, através de modalidades espor�vas, trabalhar a introjeção de regras e limites, as
relações de grupo, o trabalho em equipe, as emoções, o respeito e responsabilidade. Importante diversificar as modalidades espor�vas, bem como as a�vidades
recrea�vas e intelectuais, ampliando o repertório e as possibilidades do adolescente. Além de possibilitar ao grupo um momento para a prá�ca espor�va
orientada é necessário o trabalho de oficinas que relacionem o esporte com outros eixos da medida como saúde e cultura. Serão consideradas: Oficinas
validadas pela Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer –DFP; Oficinas com parceiros externos, validadas pela unidade e enviada
para a DFP para acompanhamento; Oficinas executadas conforme o Manual de Oficinas das Unidades Socioeduca�vas e validadas pela unidade.

Vale ressaltar que os números abaixo descrevem a quan�dade de modalidades diferentes de oficinas desenvolvidas ao longo do trimestre e não a
frequência com a qual cada uma foi desenvolvida.

A OS apresenta número de a�vidades realizadas que superam a meta pactuada em contrato. Quanto aos impasses na quan�ficação e lançamento
dos dados do referido indicador orientamos à OS que verifique com a Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer referências para
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subdiar as informações e validação dos dados.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.2 Percentual de adolescentes envolvidos em oficinas de esporte

Meta 100%

Resultado 84%

 

A OS informa em seu relatório queesse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de Esporte. Os
adolescentes devem par�cipar, no mínimo, de uma oficina de Esporte no mês. Adolescentes que estejam par�cipando de Curso de Formação Básica para o
Trabalho ou que estejam trabalhando, não têm obrigatoriedade de par�cipar de oficinas de Esporte. Condições para o adolescente entrar para o cálculo:
Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos. Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de oficina: Adolescente ter par�cipado em
uma ou mais oficinas de esporte no mês.

No 4º trimestre de 2021, 85 adolescentes na unidade estavam aptos a par�ciparem das a�vidades espor�vas e 71 deles es�veram envolvidos
nelas.

Os dados do SUASEPlan apontam que no 4º trimestre de 2021 78 adolescentes encaixavam nos critérios do indicador e que desses 71
adolescentes pariciparam das oficinas, que corresponde a 89% da meta pactuada em contrato.

Recomendamos a OS que a equipe responsável pelas oficinas de esporteem parceria com a Diretoria de Formação Educacional, Profissional,
Esporte, Cultura e Lazer busquem estratégias e soluções dos impasses para alcançar as metas acordadas.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.3 Número absoluto de oficinas de cultura

Meta 6

Resultado 16

 

A OS informa em seu relatório que a�vidades que devem ser ofertadas no sen�do de acolher a cultura do adolescente, oportunizar novas
possibilidades de expressão cultural e legi�mar os espaços de a�vidades culturais na cidade e na unidade. Das a�vidades propostas, metade deve acontecer por
meio de oficinas (com planejamento envolvendo obje�vos e metodologia definidos), podendo ser complementadas por a�vidades orientadas, palestras, eventos
e a�vidades externas. Serão consideradas: Oficinas validadas pela Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer – DFP. Oficinas com
parceiros externos, validadas pela unidade e enviada para a DFP para acompanhamento. Oficinas executadas conforme o Manual de Oficinas das Unidades
Socioeduca�vas e validadas pela unidade.

No 4º trimestre de 2021 foram executadas 16 oficinas culturais com a par�cipação dos adolescentes.

A OS apresenta número de a�vidades realizadas que superam a meta pactuada em contrato.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.4 Percentual de adolescentes envolvidos em oficinas de cultura

Meta 80%

Resultado 67%

 

A OS informa em seu relatório que esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de cultura. Os
adolescentes devem par�cipar, no mínimo, de uma oficina de Cultura no mês. Adolescentes que estejam par�cipando de Curso de Formação Básica para o
Trabalho ou que estejam trabalhando, não têm obrigatoriedade de par�cipar de oficinas de Cultura. Contudo, os que es�verem sob estas condições mas
cumprirem os requisitos do indicador, serão contabilizados. Condições para o adolescente entrar para o cálculo: Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias
corridos. Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de oficina: Adolescente ter par�cipado em uma ou mais oficinas de cultura no mês.

No 4º trimestre de 2021 havia 85 adolescentes na unidade com admissão a mais de 5 dias. Desse total, 57 par�ciparam das oficinas de cultura.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam que dos 71 adolescentes que estão dentro dos critérios apresentados no indicador 57
adolescentes par�ciparam das oficinas totalizando 80%, número que está de acordo com a meta pactuada.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.5 Número absoluto de ações voltadas para fes�vidades e comemorações

Meta 3

Resultado 4

 

A OS informa em seu relatório que “no 1° PA do contrato de gestão 008/2021 ainda baseado em orientações emanadas da área de saúde da
SUASE e no status da pandemia em cada unidade não foram realizadas a�vidades que promovessem aglomerações e entrada de atores externos na unidade. Sob
essa perspec�va, solicita-se a desconsideração desse indicador.”.
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Diante da jus�fica�va apresentada recomendamos a OS que apresente os números do trimestre de referência afim de demonstrar o panorama
atual do trabalho realizado pela unidade socioeduca�va voltado para ar�culação e efe�vação das ações voltadas para fes�vidades e comemorações e que
reforce a parceria com a Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer para a solução de possíveis impasses.

 

Área Temá�ca 4. Profissionalização

Indicador 4.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em cursos de formação básica para o trabalho

Meta 80%

Resultado 64%

 

A OS informa em seu relatório queesse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes par�cipantes em cursos de formação
básica para o trabalho. Serão considerados cursos de formação básica para o trabalho aqueles oferecidos por ins�tuições cer�ficadas e credenciadas para tal
finalidade. A unidade de análise é o adolescente e não o número de cursos, de modo que o adolescente par�cipante será considerado somente uma única vez.
Adolescentes que já concluíram Cursos Profissionalizantes não serão contabilizados no cálculo de Par�cipação em Cursos Profissionalizantes. Condições para o
adolescente entrar para o cálculo: Quan�dade de dias na unidade superior a 60 dias corridos; e Adolescente deve ter idade igual ou superior a 14 anos.
Condições para o adolescente ser considerado par�cipante em curso de formação básica para o trabalho: Adolescente ter par�cipado de ao menos um curso de
formação básica para o trabalho.

No 4º trimestre 2021 para 37 adolescentes com idade superior ou igual a 14 anos da unidade foi ofertado curso de formação básica para o
trabalho.

Os dados do SUASEPlan apontam que no 4º trimestre de 2021 60 adolescente encaixam no critério do indicador e que desses 37 adolescentes
par�ciparam dos cursos de formação básica para o trabalho, que corresponde à 62% da meta pactuada em contrato.

Recomendamos à OS que a equipe responsável pelo planejamento e efe�vação da a�vidade em parceria com a Diretoria de Formação
Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer formulem estratégias que despertem o interesse dos adolescentes em par�cipar dos cursos de formação
básica para o trabalho afim de alcançar a meta pactuada em contrato.

 

Área Temá�ca 4. Profissionalização

Indicador 4.2 Percentual de adolescentes par�cipantes em a�vidades de orientação profissional

Meta 80%

Resultado 36%

 

A OS informa em seu relatório queesse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de par�cipação dos adolescentes em ações que visem
orientar os adolescentes quanto às habilidades e escolhas em relação à profissionalização e à inserção no mercado formal. Nesta perspec�va, faz-se necessário a
realização de oficinas de orientação profissional, apresentando o mercado de trabalho e os fatores e condições necessárias para o ingresso no mesmo. Cada
adolescente deve par�cipar de, no mínimo, (01) uma oficina de orientação profissional no mês. A função interven�va das oficinas de orientação profissional é
despertar o interesse do adolescente atendido sobre a profissionalização, favorecendo o autoconhecimento e a construção de novos ideais. Visa trabalhar, com
os jovens, informações sobre as profissões e obje�va contribuir para aquisição de competências pessoais, sociais e técnicas na preparação do adolescente para o
mercado produ�vo. A oficina poderá ser executada pela equipe socioeduca�va ou parceiros da rede como SINE, Sistema “S” e demais órgãos do governo
vinculados ao mercado produ�vo. As oficinas que não estão previstas no Manual de Oficinas, estão condicionadas à prévia validação pela Diretoria de Formação
Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer (DFP)

Nos casos das Unidades Lindeia e Horto cujos percentuais de adolescentes par�cipantes das oficinas de orientação profissional foram bem abaixo
do esperado os dificultadores apresentados pelas equipes foram: metodologicamente, os adolescentes devem ser matriculados em cursos profissionalizantes.
Nesse período, na unidade Lindeia (90%) e horto (64%) dos adolescentes par�ciparam de cursos profissionalizantes prioritariamente. Como eles estavam
matriculados não par�ciparam das a�vidades das oficinas de orientação profissional. Os adolescentes que não par�ciparam nem de curso profissionalizante
nem das oficinas de orientação profissional, no período, se referem aqueles que foram desligados antes da ocorrência da oficina no mês ou a adolescentes que
durante a oferta da oficina estavam cumprindo isolamento como medida preven�va associada ao protocolo de COVID-19. Além disso, no caso da unidade Horto,
alguns adolescentes não par�ciparam das a�vidades por estarem em Regime Diferenciado de Acompanhamento a Distância (RDAD).No 4º trimestre de 2021
para 22 adolescentes com idade superior ou igual a 14 anos da unidade foi ofertada a�vidades de orientação profissional.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam que dos 61 adolescentes que encaixam nos critérios do indicador, 22 adolescentes
par�ciparam das oficinas de orientação profissional, chegando a 36% da meta pactuada. Diante dos dados apresentados recomendamos a OS que reforce a
parceria com a Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer na busca de solução de impasses para o alcance da meta acordada em
contrato.

 

Área Temá�ca 5. Saúde

Indicador 5.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de saúde

Meta 90%

Resultado 89%

 

A OS informa em seu relatório queesse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes par�cipantes em ao menos uma oficina de
saúde no mês.Serão consideradas as oficinas de saúde validadas pela Diretoria de Atenção à Saúde - DAS, executadas dentro ou fora das Unidades, por parceiros
ou equipe própria. Condições do Indicador: Condições para o adolescente entrar para o cálculo: Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias
corridos. Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de oficina de saúde: Adolescente ter par�cipado em uma ou mais oficinas de saúde no mês.

No 4º trimestre de 2021 havia na unidade 85 adolescentes em condições de par�cipar das oficinas de saúde e par�ciparam das a�vidades
oferecidas 76 deles culminando num percentual de par�cipação de 86%.”
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Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam 87 adolescentes dentro dos critérios do indicador, 2 a mais que a OS e os mesmos números
de par�cipantes, alcançando 87% da meta pactuada de par�cipantes em oficinas de saúde.

 

Área Temá�ca 5. Saúde

Indicador 5.2 Atendimento em saúde

Meta 100%

Resultado 82%

 

A OS informa em seu relatório queesse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes que �veram o primeiro atendimento com
a enfermagem (enfermeiro ou enfermeira) em até 5 dias. Serão considerados os primeiros atendimentos em saúde, executados dentro ou fora das unidades
socioeduca�vas, por parceiros ou por equipe própria. Condições do Indicador Condições para o adolescente entrar para o cálculo: Permanência no Centro
Socioeduca�vo, em relação a data de admissão na Unidade Socioeduca�va, igual ou superior a 5 dias corridos, dentro do mês de referência.

No 4º trimestre de 2021 havia na unidade 17 adolescentes em condições de par�cipar das oficinas de saúde e par�ciparam das a�vidades
oferecidas 14 deles culminando num percentual de par�cipação de 86%.”

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam os mesmos números apresentados no relatório da OS com 82% meta pactuada de
atendimento à saúde dos adolescentes.

Recomendamos à OS que reforce a parceira com a Diretoria de Saúde para melhora dos números de atendimentos em saúde e por conseguinte
alcance da meta pactuada em contrato para o indicador.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.1 Número de fugas – Fugas internas

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informa em seu relatório que esse indicador tem como obje�vo verificar o número de fugas ocorridas a par�r da área interna da unidade
socioeduca�va. Ocorre nas situações em que o adolescente se desvencilha da área interna da unidade socioeduca�va em que se encontra por meio da
transposição da(s) barreira(s) a ele imposta(s), desde que alcançado o obje�vo pretendido.

Também será considerada fuga interna quando o adolescente for apreendido pela Policia Militar após seu acionamento. As tenta�vas de fugas
internas não serão contadas para fins deste indicador. Nesse período em nenhuma das unidades exclusivas de internação ocorrerão fugas internas.

Conforme dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 no período avaliatório ocorreram 12 eventos de segurança individual e 0 evento de
segurança da unidade. Recomendamos que a OS avalie a conformidade dos dados do relatório e do SUASEPlan e procure solução de divergências em parceria
com a Diretoria de Segurança Socioeduca�va.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.2 Número de fugas – Fugas externas

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informa em seu relatório que esse é a situação em que o adolescente desvencilha-se do profissional que o acompanha, durante a saída da
ins�tuição. Será considerada fuga externa mesmo quando o adolescente for apreendido pela Policia Militar após o acionamento.

Nesse período, em nenhuma das unidades exclusivas de internação ocorreram fuga externas. Conforme dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021
no período avaliatório ocorreram 12 eventos de segurança individual e 0 evento de segurança da unidade.

Recomendamos que a OS avalie a conformidade dos dados do relatório e do SUASEPlan e procure solução de divergências em parceria com a
Diretoria de Segurança Socioeduca�va.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.3 Percentual de retorno de adolescentes em saídas

Meta 95%

Resultado 94%

 

A OS informa em seu relatório queeste indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que realizam saídas com ou sem
acompanhamento. Para efeito desse cálculo, interessa conhecer aqueles adolescentes que retornam das saídas, além do número de adolescentes que realizam
estas saídas em relação ao total de adolescentes da unidade, compondo-se um índice. Compreende-se por acompanhamento aquela situação em que o
adolescente, estando em uma saída ou a�vidade externa, é acompanhado por um profissional da unidade socioeduca�va. As saídas preenchidas na coluna
denominada "Encaminhamento" não serão consideradas para o cálculo. A mensuração deste indicador leva em conta a medida do adolescente, o tempo de
admissão, as saídas realizadas com e sem acompanhamento bem como os retornos das saídas realizadas com e sem acompanhamento. Condições para o
adolescente entrar para o cálculo: Estar admi�do há mais de 10 dias (Se for por retorno de evasão deve estar admi�do a mais de 21 dias). Para adolescentes com
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período de admissão entre 30 e 89 dias só serão contabilizados as saídas com acompanhamento. Aqueles adolescentes que possuírem um tempo de admissão
maior que 90 dias terão todas as saídas contabilizadas, tanto com acompanhamento quanto sem acompanhamento.
Condiçõesparaoadolescenteentrarparaocálculo:Quan�dade de dias na unidade superior a 90 dias para os adolescentes em cumprimento de Internação (Os
adolescentes que retornarem de evasão terão a contagem reiniciada); ou - O não estar cumprindo medida disciplinar;

No 4º trimestre de 2021 todos os adolescentes que �veram saídas retornaram para a unidade.

Conforme dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 no período avaliatório ocorreram 12 eventos de segurança individual e 0 evento de
segurança da unidade. Recomendamos que a OS avalie a conformidade dos dados do relatório e do SUASEPlan e procure solução de divergências em parceria
com a Diretoria de Segurança Socioeduca�va.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.4 Número de rebelião

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informa em seu relatório queesse indicador tem como obje�vo aferir o número de eventos considerados mo�ns ocorridos nas unidades
socioeduca�vas. Mo�m é um evento de segurança que se caracteriza pela insurreição, organizada ou não, por um grupo de adolescentes, contra qualquer
autoridade ins�tuída. Caracteriza-se, também, por atos explícitos de desobediência, de não cumprimento de deveres e de desordem. Nesse trimestre, não
houve nenhuma rebelião nas unidades exclusivas de internação.

Conforme dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 no período avaliatório ocorreram 12 eventos de segurança individual e 0 evento de
segurança da unidade.

Recomendamos que a OS avalie a conformidade dos dados do relatório e do SUASEPlan e procure solução de divergências em parceria com a
Diretoria de Segurança Socioeduca�va.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.5 Número de mo�ns

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informa em seu relatório que esse indicador tem como obje�vo verificar a quan�dade de eventos considerados rebeliões ocorridas nas
unidades socioeduca�vas. Rebelião é um evento de alta complexidade, realizado por um grupo de adolescentes, quando há perda do controle da equipe de
segurança e suspensão da ro�na do centro socioeduca�vo, sendo necessária a presença e a atuação direta da autoridade Policial Militar para o
reestabelecimento da ordem. A gestão do conflito é assumida por esta equipe especializada. Nesse trimestre, não houve nenhuma rebelião nas unidades
exclusivas de internação.

Conforme dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 no período avaliatório ocorreram 12 eventos de segurança individual e 0 evento de
segurança da unidade.

Recomendamos que a OS avalie a conformidade dos dados do relatório e do SUASEPlan e procure solução de divergências em parceria com a
Diretoria de Segurança Socioeduca�va.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.6 Número de Tumultos

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informa em seu relatório que este indicador tem como obje�vo aferir o número de eventos considerados tumultos ocorridos nas unidades
socioeduca�vas. É considerado tumulto a ação de um grupo de adolescentes que u�liza de grave ameaça e ou violência e que resulta na paralisação parcial ou
total da ro�na. O controle da situação é realizado pelas próprias equipes de trabalho da unidade socioeduca�va. Nesse caso, pode haver a entrada da
autoridade Policial Militar visando, com sua presença, o apoio preven�vo e a inibição da ação dos adolescentes, sem atuação direta na gestão do conflito. Nesse
trimestre, não houve nenhum tumulto nas unidades exclusivas de internação.No 4º trimestre de 2021 não houve nenhum evento considerado tumulto na
unidade.”

Conforme dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 no período avaliatório ocorreram 12 eventos de segurança individual e 0 evento de
segurança da unidade.

Recomendamos que a OS avalie a conformidade dos dados do relatório e do SUASEPlan e procure solução de divergências em parceria com a
Diretoria de Segurança Socioeduca�va.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Psicologia

Meta 100%

Resultado 75%
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A OS informa em seu relatório que esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de psicologia. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pelas equipes de
psicologia.Condições para o adolescente entrar para o cálculo: Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos; Condições para o adolescente ser
considerado par�cipante de atendimento técnico individual: Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de
psicologia, por semana. Mínimo de 4 atendimentos no mês.

No 4º trimestre de 2021, 85 adolescentes na unidade se enquadraram nas condições previstas no indicador e para 64 deles os atendimentos
foram ofertados atendendo todos os critérios.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam que dos 87 adolescentes que estão dentro critério 82 adolescentes par�ciparam dos
atendimentos técnicos individuais de psicologia, alcançando 84% da meta pactuada.

A divergência entre os dados do relatório da OS e a planilha SUASEPlan podem apontar dificuldades no entendimento no lançamento dos dados
de atendimento técnico ou desafios na prestação dos atendimentos técnicos aos adolescentes, portanto recomendamos à OS que reforce a parceria com a
Diretoria de Orientação Profissional para solução dos impasses para alcançar a meta pactuada em contrato.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.2 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Serviço Social

Meta 100%

Resultado 94%

 

A OS informa em seu relatório que esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de serviço social. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pelas equipes de
serviço social. Condições para o adolescente entrar para o cálculo: Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos; Condições para o adolescente ser
considerado par�cipante de atendimento técnico individual: Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de
serviço social, quinzenalmente. Mínimo de 2 atendimentos no mês.

No 4º trimestre de 2021, 85 adolescentes na unidade se enquadraram nas condições previstas no indicador e para   deles os atendimentos foram
ofertados atendendo todos os critérios.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam que dos 88 adolescentes que estão dentro critério 80 adolescentes par�ciparam dos
atendimentos técnicos individuais de serviço social, alcançando 90% da meta pactuada.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.3 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Pedagogia

Meta 100%

Resultado 95%

 

A OS informa em seu relatório queesse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de pedagogia. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pelas equipes de
pedagogos. Condições do Indicador: Condições para o adolescente entrar para o cálculo: Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos; Condições
para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico individual: Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da
unidade socioeduca�va de pedagogia, mensalmente. Mínimo de 1 atendimentos no mês.

No 4º trimestre de 2021, 85 adolescentes na unidade se enquadraram nas condições previstas no indicador e para 81 deles os atendimentos
foram ofertados atendendo todos os critérios.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam que dos 88 adolescentes que estão dentro critério 80 adolescentes par�ciparam dos
atendimentos técnicos individuais de pedagogia, alcançando 92% da meta pactuada.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.4 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Terapia Ocupacional

Meta 100%

Resultado 80%

 

A OS informa em seu relatório que esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de terapia ocupacional. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pela equipe
de terapeuta ocupacional. Condições do Indicador: Condições para o adolescente entrar para o cálculo: Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos;
Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico individual: Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe
técnica da unidade socioeduca�va de pedagogia, mensalmente. Mínimo de 1 atendimentos no mês.

No 4º trimestre de 2021, 30 adolescentes na unidade se enquadraram nas condições previstas no indicador. E para 24 deles foi ofertado os
atendimentos dentro dos parâmetros metodológicos desse indicador.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam que dos 85 adolescentes que estão dentro critério 24 adolescentes par�ciparam dos
atendimentos técnicos individuais de terapia ocupacional, alcançando 28% da meta pactuada.

A divergência entre os dados do relatório da OS e a planilha SUASEPlan podem apontar dificuldades no entendimento no lançamento dos dados
de atendimento técnico ou desafios na prestação dos atendimentos técnicos aos adolescentes, portanto recomendamos à OS que reforce a parceria com a
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Diretoria de Orientação Profissional para solução dos impasses para alcançar a meta pactuada em contrato.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.5 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Assistencia Jurídica

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que“Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual da área jurídica. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pela equipe de
assistência jurídica. Condições do Indicador: Condições para o adolescente entrar para o cálculo: Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos;
Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico individual: Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe
técnica da unidade socioeduca�va de assistência jurídica, mensalmente. Mínimo de 1 atendimentos no mês.

No 4º trimestre de 2021, 85 adolescentes na unidade se enquadraram nas condições previstas no indicador e para 86 deles os atendimentos foram
ofertados atendendo todos os critérios.”.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam que dos 89 adolescentes que estão dentro critério 86 adolescentes par�ciparam dos
atendimentos técnicos individuais de assistência jurídica, alcançando 97% da meta pactuada.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.6 Percentual de pactuação do Plano Indivual de Atendimento (PIA) dentro do prazo

Meta 100%

Resultado 92%

 

A OS informa em seu relatório que esse indicador tem como obje�vo aferir a pactuação do Plano Individual de Atendimento (PIA) realizada em
conjunto com adolescente e a sua família. O Plano Individual de Atendimento deverá ser realizado em até 40 dias corridos em relação a data de admissão do
adolescente na unidade socioeduca�va.Somente os adolescentes com referência familiar serão contabilizados no quesito “PIA pactuado com a par�cipação de
sua família”. Condições para o adolescente entrar para o cálculo: Quan�dade de dias na unidade superior a 45 dias corridos; e 45º dia do adolescente na
unidade estar dentro do mês de referência. Condições para o adolescente estar com o PIA Pactuado:Plano Individual de Atendimento (PIA) realizado em até 40
dias corridos;Plano Individual de Atendimento (PIA) pactuado com a par�cipação do adolescente; e Plano Individual de Atendimento (PIA) do adolescente
pactuado com a par�cipação da família do adolescente.

No 4º trimestre de 2021, 12 adolescentes na unidade se enquadraram nas condições previstas no indicador e para 11 deles o documento foi
realizado dentro do prazo.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam os mesmos números apresentados no relatório da OS alcançando 92% da meta de
pactuação do PIA dentro do prazo.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.7 Percentual de protocolo do Plano Indivual de Atendimento (PIA) dentro do prazo

Meta 100%

Resultado 17%

 

A OS informa em seu relatório que esse indicador tem como obje�vo aferir o protocolo do PIA pactuado dentro do prazo. Orientações: O Plano
Individual de Atendimento deverá ser protocolado em até 45 dias corridos em relação a data de admissão do adolescente na unidade socioeduca�va. Condições
do Indicador: Condições para o adolescente entrar para o cálculo: Quan�dade de dias na unidade superior a 45 dias corridos; e 45º dia do adolescente na
unidade estar dentro do mês de referência.

No 4º trimestre de 2021, 12 adolescentes na unidade se enquadraram nas condições previstas no indicador e para 2 deles o documento foi
protocolado no prazo.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam os mesmos números apresentados no relatório da OS alcançando 75% da meta de
protocolar o PIA dentro do prazo.

Diante disso recomendamos que a OS ar�cule junto à Diretoria de Orientação Socioeduca�va e com a equipe da unidade envolvida na confecção
do PIA ações para solucionar impasses para o alcance da meta acordada.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.8 Percentual de adolescentes com documentação providenciada dentro do prazo

Meta 100%

Resultado -

 

A OS informa em seu relatório que este indicador visa mensurar a capacidade da unidade de providenciar documentação para 100% dos
adolescentes admi�dos na unidade há, pelo menos, 30 dias. Deverão ser computados obrigatoriamente para a meta os seguintes documentos: Cer�dão de
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Nascimento; Registro Geral, Cadastro de Pessoa Física. Atualmente a par�r das informações emanadas da SUASE é possível comprovar apenas a existência dos
documentos para os adolescentes e não se eles foram providenciados dentro do prazo. A despeito disso, como é importante a existência da documentação dos
adolescentes para diversos aspectos no cumprimento da medida, foram emanadas recomendações de re�rada da documentação no prazo mais breve possível
desde a entrada do adolescente em cada unidade. Até o presente momento, não houve nenhuma situação relatada de ausência de documentação. Dessa forma,
para efeitos de mensuração dos resultados, a meta tem sido cumprida em todas as unidades.”.

Diante da jus�fica�va apresentada recomendamos a OS que reforce a parceria com a Diretoria de Orientação Socioeduca�va para a solução de
possíveis impasses quanto ao entendimento da forma de contabilizar esse indicador.

 

QUADRO 3 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS – UNIDADE SOCIOEDUCATIVA SANTA HELENA

 

 

Área Temá�ca

 

Indicador

2º Período avaliatório

Metas Resultados

 

 

 

1

 

 

 

Ensino

1.1 Percentual de adolescentes
matriculados em escola formal 100% 100%

 

1.2

Percentual de adolescentes
com frequência acima de 75% em escola
formal

 

100%

 

73%

1.3
Percentual de adolescentes

frequentes às oficinas de incen�vo aos
estudos

 

90%

 

68%

 

2

 

Família

 

2.1

Percentual de adolescentes
com familiares envolvidos no cumprimento
da

medida socioeduca�va

 

100%

 

100%

2.2 Número absolutode ações
voltadas para as famílias 4 80

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Esporte
e Cultura

3.1 Número absoluto de oficinas
de esporte 8 9

3.2 Percentual de adolescentes
envolvidos em oficinas de esporte 80% 74%

3.3 Número absoluto de oficinas
de cultura 6 16

3.4 Percentual de adolescentes
envolvidos em oficinas de cultura 80% 74%

3.5
Número absoluto de ações

voltadas para fes�vidades e
comemorações

3 0

 

Área Temá�ca

 

Indicador

 

 

4

 

 

Profissionalização

4.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em cursos de formação básic
para o trabalho

4.2 Percentual de adolescentes par�cipantes em a�vidades de orientação
profissional

 

5

 

Saúde

5.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de saúde

5.2 Atendimento em saúde

 

 

 

6

 

 

 

Segurança

6.1 Número de fugas internas

6.2 Número de fugas externas

6.3 Percentual de retorno de adolescentes em saídas

6.4 Quan�dade de rebeliões

6.5 Quan�dade de mo�ns

6.6 Quan�dade de tumultos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

Individuais – Psicologia

 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos
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7 Atendimento ao
Adolescente

7.2 Individuais – Serviço Social

 

7.3

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Pedagogia

  

 

7.4

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

Individuais – Terapia Ocupacional

 

7.5

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

Individuais – Assistência Jurídica

 

7.6

Percentual de Pactuação do Plano Individual de Atendimento (PIA) dentro

do prazo

 

7.7

Percentual de protocolo do Plano Individual de Atendimento (PIA) dentro

do prazo

 

7.8

Percentual de adolescentes com documentação providenciada dentro do

prazo

 

2.3 – Detalhamento dos resultados alcançados – Santa Helena:

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador 1.1 Percentual de adolescentes matriculados em escola formal

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório queeste indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes matriculados nas a�vidades de ensino
formal. Para ser considerado no cálculo do indicador, o adolescente deverá ter sido admi�do há pelo menos 40 dias.

No 4º trimestre de 2021 exis�am, na unidade, 28 adolescentes habilitados a serem incluídos no cálculo desse indicador, ou seja, adolescentes
com admissão a mais de 40 dias. E todos eles estavam matriculados em escola formal.

Cabe acrescentar que de acordo com os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 e do relatório encaminhado pela Os a unidade realizou
matrícula de 5 adolescentes antes dos 40 dias completos de admissão, totalizando 33 adolescentes matriculados. Tais dados se fossem considerados elevariam o
percentual do indicador à 118%, 18% a mais da meta pactuada.

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador 1.2 Percentual de adolescentes com frequência acima de 75% em escola formal

Meta 100%

Resultado 73%

 

A OS informa em seu relatório que a ação que deve acompanhar a frequência escolar do adolescente que deverá contabilizar no mínimo 75%
(setenta cinco por cento) de frequência em cada mês. Para garan�r a frequência escolar é necessária a construção de estreita parceria com equipe gestora
dasescolas    e professores. A escola deve aferir em números semanalmente a frequência escolar de cada adolescente, pois o acompanhamento é feito de perto
pelo núcleo gerencial da SUASE, pois trata-se de indicador da educação de plano de gestão. O acompanhamento da frequência escolar pode se desdobrar em
intervenções diretas com o adolescente quanto as dificuldades de aprendizagem, falta de desejo em frequentar a escola, etc.

No 4º trimestre de 2021 exis�am na unidade 33 adolescentes habilitados a serem incluídos no cálculo desse indicador. Para 24 deles o nível de
frequência escolar foi de mais de 75%.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam os mesmos números apresentados no relatório da OS com 73% da meta pactuada de 100%
de percentual de adolescentes com freqüência acima de 75% em escola formal.Recomendamos a OS que ar�cule com a equipe pedagógica estratégias para
despertar o interesse dos matriculados pela escola em parceria com a Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer.

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador 1.3 Percentual de adolescentes com frequência às oficinas de incen�vo ao estudo

Meta 90%

Resultado 68%

 

A OS informa em seu relatório queeste indicador busca apurar a inserção de cada adolescente em, pelo menos, 2 oficinas por mês. Devem ser
considerados os adolescentes presentes na unidade há mais de 5 dias corridos.No 4º trimestre de 2021 exis�am na unidade 38 adolescentes habilitados a serem
incluídos no cálculo desse indicador. Para 26 deles houve a par�cipação em oficinas de incen�vo aos estudos.
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Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam que dos 34 adolescente habilitados para o dindicador, 26 deles frequentaram as oficinas de
incen�vo ao estudo, alcançando 68% da meta pactuada. Diante disso, recomendamos a OS que ar�cule com a equipe pedagógica estratégias para despertar o
interesse dos matriculados pela escola em parceria com a Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer.

 

Área Temá�ca 2. Família

Indicador 2.1 Percentual de adolescentes com familiares envolvidos no cumprimento da medida socioeduca�va

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório quepara este indicador devem ser considerados os adolescentes com mais de 40 dias de admissão na unidade e a
par�cipação da família no envolvimento do cumprimento da medida deve obedecer as seguintes condições: A família ou referência familiar dos adolescentes
deve ter sido atendida pela equipe técnica na unidade por uma ou mais vezes e/ou A família deve par�cipar uma ou mais vezes dos encaminhamentos dos eixos
ensino, saúde ou profissionalização.

Baseado nisso, no 4º trimestre de 2021, havia na unidade 28 adolescentes com mais de 40 dias de admissão e referência familiar. Para 37
adolescentes seus familiares receberam atendimento técnico ou através do atendimento da unidade ou par�cipando de encaminhamentos feitos para os eixos
saúde e profissionalização.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam que a OS alcançou 30% da meta estabelecida, adotando como parâmetro o número de 9
adolescentes com referência familiar conhecida pelo ins�tuto.

Diante da divergência entre os dados apresentados pela OS e pela planilha SUASEPlan, recomendamos à OS que reforce com a equipe técnica que
estratégias sejam pensadas com apoio da Diretoria de Orientação Socieduca�va na solução de impasses para o alcance da meta acordada.

 

Área Temá�ca 2. Família

Indicador 2.2 Número absoluto de ações voltadas para família

Meta 4

Resultado 80

 

A OS informa em seu relatório que para este indicador devem ser consideradas as ações: grupos temá�cos, oficinas, cursos, visita domiciliar,
atendimentos técnicos, eventos promovidos pela unidade e atendimentos telefônicos qualificados para as famílias dos adolescentes em cumprimento de
medida, que têm como obje�vo principal o fortalecimento dos vínculos familiares e a corresponsabilização dos familiares no processo socioeduca�vo.

Conforme pactuação realizada em contrato a OS superou a meta estabelecida de ações voltadas para as famílias dos adolescentes no período
avaliado.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.1 Número absoluto de oficinas de esporte

Meta 8

Resultado 9

 

A OS informa em seu relatório que as a�vidades que visam, através de modalidades espor�vas, trabalhar a introjeção de regras e limites, as
relações de grupo, o trabalho em equipe, as emoções, o respeito e responsabilidade. Importante diversificar as modalidades espor�vas, bem como as a�vidades
recrea�vas e intelectuais, ampliando o repertório e as possibilidades do adolescente. Além de possibilitar ao grupo um momento para a prá�ca espor�va
orientada é necessário o trabalho de oficinas que relacionem o esporte com outros eixos da medida como saúde e cultura. Serão consideradas: - Oficinas
validadas pela Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer –DFP. - Oficinas com parceiros externos, validadas pela unidade e
enviada para a DFP para acompanhamento. - Oficinas executadas conforme o Manual de Oficinas das Unidades Socioeduca�vas e validadas pela unidade. Vale
ressaltar que os números abaixo descrevem a quan�dade de modalidades diferentes de oficinas desenvolvidas ao longo do trimestre e não a frequência com a
qual cada uma foi desenvolvida.

Diante da jus�fica�va apresentada pela OS para o número de oficinas de esporte ofertadas recomendamos que o impasse apontado seja
prontamente discu�do e solucionado em parceria com a Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.2 Percentual de adolescentes envolvidos em oficinas de esporte

Meta 80%

Resultado 74%

 

A OS informa em seu relatório que esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de Esporte. Os
adolescentes devem par�cipar, no mínimo, de uma oficina de Esporte no mês.Adolescentes que estejam par�cipando de Curso de Formação Básica para o
Trabalho ou que estejam trabalhando, não têm obrigatoriedade de par�cipar de oficinas de Esporte.Condições para o adolescente entrar para o
cálculo:Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos.Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de oficina:Adolescente ter
par�cipado em uma ou mais oficinas de esporte no mês.
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No 4º trimestre de 2021, 38 adolescentes na unidade estavam aptos a par�ciparem das a�vidades espor�vas e 28 deles es�veram envolvidos
nelas.

Os dados do SUASEPlan apontam que no 4º trimestre de 2021 35 adolescentes encaixavam nos critérios do indicador e que desses 28
adolescentes pariciparam das oficinas, que corresponde a 56% da meta pactuada em contrato.

Recomendamos a OS que a equipe responsável pelas oficinas de esporte em parceria com a Diretoria de Formação Educacional, Profissional,
Esporte, Cultura e Lazer busquem estratégias e soluções dos impasses para alcançar as metas acordadas.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.3 Número absoluto de oficinas de cultura

Meta 6

Resultado 16

 

A OS informa em seu relatório queas a�vidades que devem ser ofertadas no sen�do de acolher a cultura do adolescente, oportunizar novas
possibilidades de expressão cultural e legi�mar os espaços de a�vidades culturais na cidade e na unidade. Das a�vidades propostas, metade deve acontecer por
meio de oficinas (com planejamento envolvendo obje�vos e metodologia definidos), podendo ser complementadas por a�vidades orientadas, palestras, eventos
e a�vidades externas. Serão consideradas: Oficinas validadas pela Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer – DFP; Oficinas com
parceiros externos, validadas pela unidade e enviada para a DFP para acompanhamento; Oficinas executadas conforme o Manual de Oficinas das Unidades
Socioeduca�vas e validadas pela unidade.

No 4º trimestre de 2021 foram realizadas 16 oficinas de cultura com os adolescentes na unidade.

De acordo com o contrato a OS superou a meta pactuada de ofertar 6 oficinas de cultura conforme os critérios do indicador.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.4 Percentual de adolescentes envolvidos em oficinas de cultura

Meta 80%

Resultado 74%

 

A OS informa em seu relatório que esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de cultura.
Orientações:Os adolescentes devem par�cipar, no mínimo, de uma oficina de Cultura no mês. Adolescentes que estejam par�cipando de Curso de Formação
Básica para o Trabalho ou que estejam trabalhando, não têm obrigatoriedade de par�cipar de oficinas de Cultura. Contudo, os que es�verem sob estas
condições mas cumprirem os requisitos do indicador, serão contabilizados.Condições do Indicador:Condições para o adolescente entrar para o
cálculo:Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos.Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de oficina:Adolescente ter
par�cipado em uma ou mais oficinas de cultura no mês.

No 4º trimestre de 2021 havia 38 adolescentes na unidade com admissão a mais de 5 dias. Desse total, 28 par�ciparam das oficinas de cultura.

Os dados do SUASEPlan apontam que no 4º trimestre de 2021 35 adolescentes encaixavam nos critérios do indicador e que desses 28
adolescentes pariciparam das oficinas, que corresponde a 80% da meta pactuada em contrato.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.5 Número absoluto de ações voltadas para fes�vidades e comemorações

Meta 3

Resultado 0

 

A OS informa em seu relatório que no 1° PA do contrato de gestão 008/2021 ainda baseado em orientações emanadas da área de saúde da SUASE
e no status da pandemia em cada unidade não foram realizadas a�vidades que promovessem aglomerações e entrada de atores externos na unidade. Sob essa
perspec�va, solicita-se a desconsideração desse indicador.

Diante da jus�fica�va apresentada recomendamos a OS que reforce a parceria com a Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte,
Cultura e Lazer para a solução dos impasses relacionados a atuação durante a pandemia de Covid-19.

 

Área Temá�ca 4. Profissionalização

Indicador 4.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em cursos de formação básica para o trabalho

Meta 80%

Resultado 43%

 

A OS informa em seu relatório queesse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes par�cipantes em cursos de formação
básica para o trabalho.Orientações:Serão considerados cursos de formação básica para o trabalho aqueles oferecidos por ins�tuições cer�ficadas e credenciadas
para tal finalidade; A unidade de análise é o adolescente e não o número de cursos, de modo que o adolescente par�cipante será considerado somente uma
única vez; Adolescentes que já concluíram Cursos Profissionalizantes não serão contabilizados no cálculo de Par�cipação em Cursos
Profissionalizantes.Condições do Indicador:Condições para o adolescente entrar para o cálculo: Quan�dade de dias na unidade superior a 60 dias corridos; e
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Adolescente deve ter idade igual ou superior a 14 anos. Condições para o adolescente ser considerado par�cipante em curso de formação básica para o
trabalho: Adolescente ter par�cipado de ao menos um curso de formação básica para o trabalho.

No 4º trimestre de 2021 havia na unidade 23 adolescentes habilitados e serem contabilizados nesse indicador e para 10 deles foram ofertados
cursos de formação básica para o trabalho.

Os dados do SUASEPlan apontam os mesmos números informados pela OS em seu relatório sobre par�ciparação do adolescentes em cursos de
formação básica para o trabalho, que corresponde à 43% da meta pactuada em contrato.

Recomendamos à OS que a equipe responsável pelo planejamento e efe�vação da a�vidade em parceria com a Diretoria de Formação
Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer formulem estratégias que despertem o interesse dos adolescentes em par�ciparem dos cursos de formação
básica para o trabalho afim de alcançar a meta pactuada em contrato.

 

Área Temá�ca 4. Profissionalização

Indicador 4.2 Percentual de adolescentes par�cipantes em a�vidades de orientação profissional

Meta 80%

Resultado 71%

 

A OS informa em seu relatório queEsse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de par�cipação dos adolescentes em ações que visem
orientar os adolescentes quanto às habilidades e escolhas em relação à profissionalização e à inserção no mercado formal. Nesta perspec�va, faz-se necessário a
realização de oficinas de orientação profissional, apresentando o mercado de trabalho e os fatores e condições necessárias para o ingresso no mesmo. Cada
adolescente deve par�cipar de, no mínimo, (01) uma oficina de orientação profissional no mês.A função interven�va das oficinas de orientação profissional é
despertar o interesse do adolescente atendido sobre a profissionalização, favorecendo o autoconhecimento e a construção de novos ideais. Visa trabalhar, com
os jovens, informações sobre as profissões e obje�va contribuir para aquisição de competências pessoais, sociais e técnicas na preparação do adolescente para o
mercado produ�vo. A oficina poderá ser executada pela equipe socioeduca�va ou parceiros da rede como SINE, Sistema “S” e demais órgãos do governo
vinculados ao mercado produ�vo. As oficinas que não estão previstas no Manual de Oficinas, estão condicionadas à prévia validação pela Diretoria de Formação
Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer (DFP).

No 4º trimestre de 2021 havia na unidade 34 adolescentes habilitados e serem contabilizados nesse indicador e para 24 deles foram ofertados
cursos de formação básica para o trabalho.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam os mesmos números apresentados no relatório da OS.

 

Área Temá�ca 5. Saúde

Indicador 5.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de saúde

Meta 90%

Resultado 87%

 

A OS informa em seu relatório queesse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes par�cipantes em ao menos uma oficina de
saúde no mês.Orientações:Serão consideradas as oficinas de saúde validadas pela Diretoria de Atenção à Saúde - DAS, executadas dentro ou fora das Unidades,
por parceiros ou equipe própria.Condições para o adolescente entrar para o cálculo:Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos. Condições para o
adolescente ser considerado par�cipante de oficina de saúde:Adolescente ter par�cipado em uma ou mais oficinas de saúde no mês.

No 4º trimestre de 2021 havia na unidade 38 adolescentes em condições de par�cipar das oficinas de saúde e par�ciparam das a�vidades
oferecidas 33 deles culminando num percentual de par�cipação de 87%.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam que dos 43 adolescentes habilitados nos critérios do indicador 33 par�ciparam das oficinas
de saúde.

 

Área Temá�ca 5. Saúde

Indicador 5.2 Atendimento em saúde

Meta 100%

Resultado 89%

 

A OS informa em seu relatório queesse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes que �veram o primeiro atendimento com
a enfermagem (enfermeiro ou enfermeira) em até 5 dias.Orientações:Serão considerados os primeiros atendimentos em saúde, executados dentro ou fora das
unidades socioeduca�vas, por parceiros ou por equipe própria. Condições para o adolescente entrar para o cálculo:Permanência no Centro Socioeduca�vo, em
relação a data de admissão na Unidade Socioeduca�va, igual ou superior a 5 dias corridos, dentro do mês de referência. Condições para o adolescente ser
considerado atendido pela enfermagem (enfermeiro ou enfermeira): Adolescente atendido pela enfermagem em até 5 dias corridos, em relação a sua data de
admissão.

No 4º trimestre de 2021 havia na unidade 9 adolescentes cumprindo os requisitos do indicador e 8 foram atendidos conforme a metodologia.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam os mesmos números apresentados no relatório da OS alcançando a meta pactuada de 91%
de atendimento à saúde dos adolescentes.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.1 Número de fugas – Fugas internas
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Meta 0

Resultado 0

 

A OS informa em seu relatório queesse indicador tem como obje�vo verificar o número de fugas ocorridas a par�r da área interna da unidade
socioeduca�va. Ocorre nas situações em que o adolescente se desvencilha da área interna da unidade socioeduca�va em que se encontra por meio da
transposição da(s) barreira(s) a ele imposta(s), desde que alcançado o obje�vo pretendido. Também será considerada fuga interna quando o adolescente for
apreendido pela Policia Militar após seu acionamento. As tenta�vas de fugas internas não serão contadas para fins deste indicador. Nesse período em nenhuma
das unidades exclusivas de internação ocorrerão fugas internas.

Conforme dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 no período avaliatório ocorreram 2 eventos de segurança individual e 1 evento de segurança
da unidade.

Recomendamos que a OS avalie a conformidade dos dados do relatório e do SUASEPlan e procure solução de divergências em parceria com a
Diretoria de Segurança Socioeduca�va.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.2 Número de fugas – Fugas externas

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informa em seu relatório que é a situação em que o adolescente desvencilha-se do profissional que o acompanha, durante a saída da
ins�tuição. Será considerada fuga externa mesmo quando o adolescente for apreendido pela Policia Militar após o acionamento. Nesse período, em nenhuma
das unidades exclusivas de internação ocorreram fuga externa.

Conforme dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 no período avaliatório ocorreram 2 eventos de segurança individual e 1 evento de segurança
da unidade.

Recomendamos que a OS avalie a conformidade dos dados do relatório e do SUASEPlan e procure solução de divergências em parceria com a
Diretoria de Segurança Socioeduca�va.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.3 Percentual de retorno de adolescentes em saídas

Meta 95%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que este indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que realizam saídas com ou sem
acompanhamento. Para efeito desse cálculo, interessa conhecer aqueles adolescentes que retornam das saídas, além do número de adolescentes que realizam
estas saídas em relação ao total de adolescentes da unidade, compondo-se um índice. Compreende-se por acompanhamento aquela situação em que o
adolescente, estando em uma saída ou a�vidade externa, é acompanhado por um profissional da unidade socioeduca�va. As saídas preenchidas na coluna
denominada "Encaminhamento" não serão consideradas para o cálculo. A mensuração deste indicador leva em conta a medida do adolescente, o tempo de
admissão, as saídas realizadas com e sem acompanhamento bem como os retornos das saídas realizadas com e sem acompanhamento. Condições para o
adolescente entrar para o cálculo: Estar admi�do há mais de 10 dias (Se for por retorno de evasão deve estar admi�do a mais de 21 dias). Para adolescentes com
período de admissão entre 30 e 89 dias só serão contabilizados as saídas com acompanhamento. Aqueles adolescentes que possuírem um tempo de admissão
maior que 90 dias terão todas as saídas contabilizadas, tanto com acompanhamento quanto sem acompanhamento. Condições para o adolescente entrar para o
cálculo: - Quan�dade de dias na unidade superior a 90 dias para os adolescentes em cumprimento de Internação (Os adolescentes que retornarem de evasão
terão a contagem reiniciada); ou - O não estar cumprindo medida disciplinar.

Conforme dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 no período avaliatório ocorreram 2 eventos de segurança individual e 1 evento de segurança
da unidade.

Recomendamos que a OS avalie a conformidade dos dados do relatório e do SUASEPlan e procure solução de divergências em parceria com a
Diretoria de Segurança Socioeduca�va.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.4 Número de rebelião

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informa em seu relatório que esse indicador tem como obje�vo verificar a quan�dade de eventos considerados rebeliões ocorridas nas
unidades socioeduca�vas. Rebelião é um evento de alta complexidade, realizado por um grupo de adolescentes, quando há perda do controle da equipe de
segurança e suspensão da ro�na do centro socioeduca�vo, sendo necessária a presença e a atuação direta da autoridade Policial Militar para o
reestabelecimento da ordem. A gestão do conflito é assumida por esta equipe especializada.Nesse trimestre, não houve nenhuma rebelião nas unidades
exclusivas de internação.

Conforme dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 no período avaliatório ocorreram 2 eventos de segurança individual e 1 evento de segurança
da unidade.
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Recomendamos que a OS avalie a conformidade dos dados do relatório e do SUASEPlan e procure solução de divergências em parceria com a
Diretoria de Segurança Socioeduca�va.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.5 Número de mo�ns

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informa em seu relatório que este indicador tem como obje�vo aferir o número de eventos considerados mo�ns ocorridos nas unidades
socioeduca�vas. Mo�m é um evento de segurança que se caracteriza pela insurreição, organizada ou não, por um grupo de adolescentes, contra qualquer
autoridade ins�tuída. Caracteriza-se, também, por atos explícitos de desobediência, de não cumprimento de deveres e de desordem. Nesse trimestre, apenas
nas Unidades Lindeia e Santa Helena houve a ocorrência de eventos considerados mo�ns. Houve a intervenção das equipes de segurança e monitoria. Todas as
providências de registro e apuração foram tomadas.

Conforme dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 no período avaliatório ocorreram 2 eventos de segurança individual e 1 evento de segurança
da unidade.

Recomendamos que a OS avalie a conformidade dos dados do relatório e do SUASEPlan e procure solução de divergências em parceria com a
Diretoria de Segurança Socioeduca�va.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.6 Número de Tumultos

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informa em seu relatório que este indicador tem como obje�vo aferir o número de eventos considerados tumultos ocorridos nas unidades
socioeduca�vas. É considerado tumulto a ação de um grupo de adolescentes que u�liza de grave ameaça e ou violência e que resulta na paralisação parcial ou
total da ro�na. O controle da situação é realizado pelas próprias equipes de trabalho da unidade socioeduca�va. Nesse caso, pode haver a entrada da
autoridade Policial Militar visando, com sua presença, o apoio preven�vo e a inibição da ação dos adolescentes, sem atuação direta na gestão do conflito. Nesse
trimestre, não houve nenhum tumulto nas unidades exclusivas de internação.

Conforme dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 no período avaliatório ocorreram 2 eventos de segurança individual e 1 evento de segurança
da unidade.

Recomendamos que a OS avalie a conformidade dos dados do relatório e do SUASEPlan e procure solução de divergências em parceria com a
Diretoria de Segurança Socioeduca�va.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Psicologia

Meta 100%

Resultado 89%

 

A OS informa em seu relatório queesse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de psicologia. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pelas equipes de
psicologia.Condições do Indicador. Condições para o adolescente entrar para o cálculo:Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos;Condições para
o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico individual:Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade
socioeduca�va de psicologia, por semana. Mínimo de 4 atendimentos no mês.

No 4º trimestre de 2021, 38 adolescentes na unidade se enquadraram nas condições previstas no indicador e para 34 deles foiofertado 4
atendimentos no mês.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam que dos 38 adolescentes que estão dentro critério 35 adolescentes par�ciparam dos
atendimentos técnicos individuais de psicologia, alcançando 85% da meta pactuada.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.2 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Serviço Social

Meta 100%

Resultado 89%

 

A OS informa em seu relatório que esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de serviço social. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pelas equipes de
serviço social.Condições do Indicador:Condições para o adolescente entrar para o cálculo:Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos; Condições
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para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico individual:Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da
unidade socioeduca�va de serviço social, quinzenalmente. Mínimo de 2 atendimentos no mês.

No 4º trimestre de 2021, 38 adolescentes na unidade se enquadraram nas condições previstas no indicador. Para 34 deles houve a realização de 2
atendimentos por mês.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam que dos 38 adolescentes que estão dentro critério 35 adolescentes par�ciparam dos
atendimentos técnicos individuais de serviço social, alcançando 89% da meta pactuada.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.3 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Pedagogia

Meta 100%

Resultado 87%

 

A OS informa em seu relatório queesse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de pedagogia. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pelas equipes de
pedagogos. Condições do Indicador: Condições para o adolescente entrar para o cálculo: Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos; Condições
para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico individual: Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da
unidade socioeduca�va de pedagogia, mensalmente. Mínimo de 1 atendimentos no mês.

No 4º trimestre de 2021, 38 adolescentes na unidade se enquadraram nas condições previstas no indicador e para 33 deles os atendimentos
foram ofertados atendendo os critérios metodológicos.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam que dos 38 adolescentes que estão dentro critério 35 adolescentes par�ciparam dos
atendimentos técnicos individuais de pedagogia, alcançando 85% da meta pactuada.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.4 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Terapia Ocupacional

Meta 100%

Resultado 61%

 

A OS informa em seu relatório que esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual com terapeuta ocupacional. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pelo
terapeuta ocupacional. Condições do Indicador: Condições para o adolescente entrar para o cálculo: Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos;
Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico de terapia ocupacional da unidade socioeduca�va, mensalmente. Mínimo de
1 atendimento no mês.

No 4º trimestre de 2021, 38 adolescentes na unidade se enquadraram nas condições previstas no indicador e para 23 deles os atendimentos
foram ofertados atendendo os critérios metodológicos.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam os mesmos números apresentados no relatório da OS alcançando 98% da meta pactuada
de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais de terapia ocupacional.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.5 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Assistencia Jurídica

Meta 100%

Resultado 95%

 

A OS informa em seu relatório que as condições para o adolescente entrar para o cálculo:Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias
corridos;Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico individual: Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela
equipe técnica da unidade socioeduca�va de assistência jurídica, mensalmente. Mínimo de 1 atendimentos no mês.

No 4º trimestre de 2021, 38 adolescentes na unidade se enquadraram nas condições previstas no indicador e para 36 deles os atendimentos
foram ofertados atendendo todos os critérios.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam que dos 40 adolescentes que estão dentro critério 36 adolescentes par�ciparam dos
atendimentos técnicos individuais de assistência jurídica, alcançando 90% da meta pactuada.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.6 Percentual de pactuação do Plano Indivual de Atendimento (PIA) dentro do prazo

Meta 100%

Resultado 100%
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A OS informa em seu relatório queesse indicador tem como obje�vo aferir a pactuação do Plano Individual de Atendimento (PIA) realizada em
conjunto com adolescente e a sua família. Orientações: O Plano Individual de Atendimento deverá ser realizado em até 40 dias corridos em relação a data de
admissão do adolescente na unidade socioeduca�va. Somente os adolescentes com referência familiar serão contabilizados no quesito “PIA pactuado com a
par�cipação de sua família”. Condições do Indicador: Condições para o adolescente entrar para o cálculo: Quan�dade de dias na unidade superior a 45 dias
corridos; e 45º dia do adolescente na unidade estar dentro do mês de referência.

Condições para o adolescente estar com o PIA Pactuado: Plano Individual de Atendimento (PIA) realizado em até 40 dias corridos; Plano Individual
de Atendimento (PIA) pactuado com a par�cipação do adolescente; e Plano Individual de Atendimento (PIA) do adolescente pactuado com a par�cipação da
família do adolescente.

No 4º trimestre 2021, 5 adolescentes na unidade se enquadraram nas condições previstas no indicador e para 5 deles o documento foi realizado
dentro do prazo.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam os mesmos números do relatório.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.7 Percentual de protocolo do Plano Indivual de Atendimento (PIA) dentro do prazo

Meta 100%

Resultado 80%

 

A OS informa em seu relatório queo Plano Individual de Atendimento deverá ser protocolado em até 45 dias corridos em relação a data de
admissão do adolescente na unidade socioeduca�va. Condições do Indicador: Condições para o adolescente entrar para o cálculo: Quan�dade de dias na
unidade superior a 45 dias corridos; e 45º dia do adolescente na unidade estar dentro do mês de referência.

No 4º trimestre de 2021, 5 adolescentes na unidade se enquadraram nas condições previstas no indicador e 4 deles o documento foi protocolado
no prazo.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam os mesmos números apresentados no relatório da OS alcançando 80% da meta de
protocolar o PIA dentro do prazo.

Diante disso recomendamos que a OS ar�cule junto à Diretoria de Orientação Socioeduca�va e com a equipe da unidade envolvida na confecção
do PIA ações para solucionar impasses para o alcance da meta acordada.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.8 Percentual de adolescentes com documentação providenciada dentro do prazo

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório queeste indicador visa mensurar a capacidade da unidade de providenciar documentação para 100% dos
adolescentes admi�dos na unidade há, pelo menos, 30 dias. Deverão ser computados obrigatoriamente para a meta os seguintes documentos: Cer�dão de
Nascimento; Registro Geral, Cadastro de Pessoa Física. Atualmente a par�r das informações emanadas da SUASE é possível comprovar apenas a existência dos
documentos para os adolescentes e não se eles foram providenciados dentro do prazo. A despeito disso, como é importante a existência da documentação dos
adolescentes para diversos aspectos no cumprimento da medida, foram emanadas recomendações de re�rada da documentação no prazo mais breve possível
desde a entrada do adolescente em cada unidade. Até o presente momento, não houve nenhuma situação relatada de ausência de documentação. Dessa forma,
para efeitos de mensuração dos resultados, a meta tem sido cumprida em todas as unidades.

Diante da jus�fica�va apresentada recomendamos a OS que reforce a parceria com a Diretoria de Orientação Socioeduca�va para a solução de
possíveis impasses quanto ao entendimento da forma de contabilizar esse indicador.

 

QUADRO 4 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS – UNIDADE SOCIOEDUCATIVA IPATINGA

 

 

Área Temá�ca

 

Indicador

2º Período Avaliatório

Metas Resultados

 

 

 

1

 

 

 

Ensino

1.1 Percentual de adolescentes
matriculados em escola formal 100% 100%

1.2
Percentual de adolescentes

com frequência acima de 75% em escola
formal

100% 99%

1.3
Percentual de adolescentes

em internação provisória em
acompanhamento pedagógico

100% 61%

1.4 Número absoluto de oficinas
de incen�vo aos estudos 6 3

1.5
Percentual de adolescentes

frequentes às oficinas de incen�vo aos
estudos

 

90%

 

100%
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2

 

Família

 

2.1

Percentual de adolescentes
com familiares envolvidos no cumprimento
da

medida socioeduca�va

 

100%

 

100%

2.2 Número absoluto de ações
voltadas para as famílias 4 386

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Esporte
e Cultura

3.1 Número absoluto de oficinas
de esporte 8 15

3.2 Percentual de adolescentes
envolvidos em oficinas de esporte 80% 94%

3.3 Número absoluto de oficinas
de cultura 6 11

3.4 Percentual de adolescentes
envolvidos em oficinas de cultura 80% 91%

3.5
Número absoluto de ações

voltadas para fes�vidades e
comemorações

3 2

 

Área Temá�ca

 

Indicador

 

 

4

 

 

Profissionalização

4.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em cursos de formação bá
trabalho

4.2 Percentual de adolescentes par�cipantes em a�vidades de orientação profi

 

5

 

Saúde

5.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de saúde

5.2 Atendimento em saúde

 

 

 

6

 

 

 

Segurança

6.1 Número de fugas internas

6.2 Número de fugas externas

6.3 Percentual de retorno de adolescentes em saídas

6.4 Quan�dade de rebeliões

6.5 Quan�dade de mo�ns

6.6 Quan�dade de tumultos

 

 

 

 

7

 

 

 

 

Atendimento ao
Adolescente

 

7.1

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

Individuais – Psicologia

 

7.2

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

Individuais – Serviço Social

 

7.3

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais –Pedagogia

  

 

7.4

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

Individuais – Terapia Ocupacional

 

7.5

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

Individuais – Assistência Jurídica

 

7.6

Percentual de Pactuação do Plano Individual de Atendimento (PIA) dentro

do prazo

 

7.7

Percentual de protocolo do Plano Individualde Atendimento (PIA) dentro

do prazo

 

7.8

Percentual de adolescentes com documentação providenciada dentro do

prazo

 

2.4 – Detalhamento dos resultados alcançados - Ipa�nga:

 

Área Temá�ca 1. Ensino



01/08/2022 16:41 SEI/GOVMG - 50656265 - Relatório

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=58074037&in… 29/111

Indicador 1.1 Percentual de adolescentes matriculados em escola formal

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório queeste indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes matriculados nas a�vidades de ensino
formal. Para ser considerado no cálculo do indicador, o adolescente deverá ter sido admi�do há pelo menos 40 dias.

No 4º trimestre de 2021, exis�am na unidade, 95 adolescentes habilitados a serem incluídos no cálculo desse indicador, ou seja, adolescentes
com admissão a mais de 40 dias. A unidade matriculou 99 adolescentes, sendo 4 deles com menos de 40 dias de admissão.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam os mesmos números apresentados no relatório da OS superando a meta pactuada de 100%
de adolescentes matriculados em escola formal.

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador 1.2 Percentual de adolescentes com frequência acima de 75% em escola formal

Meta 100%

Resultado 99%

 

A OS informa em seu relatório quea ação que deve acompanhar a frequência escolar do adolescente que deverá contabilizar no mínimo 75%
(setenta e cinco por cento) de frequência em cada mês. Para garan�r a frequência escolar é necessário a construção de estreita parceria com a equipe gestora
das escolas e professores. A escola deve aferir em números semanalmente a frequência escolar de cada adolescente, pois o acompanhamento é feito de perto
pelo núcleo gerencial da SUASE, pois trata-se de indicador da educação de plano de gestão. O acompanhamento da frequência escolar pode se desdobrar em
intervenções diretas com o adolescente quanto as dificuldades de aprendizagem, falta de desejo em frequentar a escola, etc.

No 4º trimestre de 2021, exis�am na unidade 99 adolescentes habilitados a serem incluídos no cálculo desse indicador. Para 98 deles o nível de
frequência escolar foi de mais de 75%.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam os mesmos números apresentados no relatório da OS com 99% da meta pactuada de 100%
de percentual de adolescentes com freqüência acima de 75% em escola formal.

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador 1.3 Percentual de adolescentes em internação provisória em acompanhamento pedagógico

Meta 100%

Resultado 61%

 

A OS informa em seu relatório que este indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes inseridos e frequentes nas a�vidades de
acompanhamento pedagógico. Não será considerado para o cálculo o mês de janeiro, tendo em vista o recesso das a�vidades escolares.Em caso de a situação
da a�vidade educacional da escola ser: greve escolar, sem professor, férias e licença médica, a Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura
e Lazer deverá ser informada da situação. Estes casos influenciarão na quan�dade de dias le�vos previstos no mês. O uso da opção “licença médica” do
adolescente deve ser excepcional: apenas para casos de licença maternidade, hospitalização e outros casos avaliados pela unidade. Estes casos também
influenciarão na quan�dade de dias le�vos previstos no mês, não caracterizando infrequência. Serão consideradas A�vidades de Acompanhamento Pedagógico
as que forem desenvolvidas em parceria com Secretaria Estadual de Educação ou outra ins�tuição credenciada.

No 4º trimestre de 2021, exis�am na unidade, 28 adolescentes habilitados a serem incluídos no cálculo desse indicador. E 17 deles par�ciparam
do acompanhamento pedagógico.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam os mesmos números apresentados no relatório da OS. Diante disso, recomendamos que a
equipe responsável pelo acompanhamento pedagógico estreite a parceria com a Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer para
solução de impasses que possam estar impendindo o alcance da meta acordada em contrato.

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador 1.4 Número absoluto de oficinas de incen�vo aos estudos

Meta 6

Resultado 5

 

A OS informa em seu relatório que são oficinas de orientação que visem possibilitar o fortalecimento dos vínculos escolares, auxiliando nas
dificuldades de aprendizagem e na diminuição da defasagem escolar. Além disso, proporcionam o acompanhamento das tarefas extraclasse dos jovens, como a
realização dos “deveres” e trabalhos escolares e devem ocorrer em um formato dinâmico, dis�nto do formato “sala de aula”. Tem como obje�vo ressignificar a
relação do adolescente atendido com o espaço escolar, bem como considerar a sua realidade, referências familiares e de trabalho, histórico de vida, vivências e
conhecimentos prévios. Visa criar novos hábitos de estudos associando a escola ao prazer e não à obrigação. Intenciona também incen�var a cultura e o
exercício da cidadania.

No 4º trimestre de 2021 foram ofertadas 5 oficinas, número próximo da meta acordada.

 

Área Temá�ca 1. Ensino
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Indicador 1.5 Percentual de adolescentes frequentes às oficinas de incen�vo ao estudo

Meta 90%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório queeste indicador busca apurar a inserção de cada adolescente em, pelo menos, 2 oficinas por mês. Devem ser
considerados os adolescentes presentes na unidade há mais de 5 dias corridos.No 4º trimestre de 2021, exis�am na unidade, 133 adolescentes habilitados a
serem incluídos no cálculo desse indicador. E 60 deles par�ciparam de oficinas de incen�vo aos estudos, 45% da meta pactuada.

Os dados da planilha SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam que dos 126 adolescentes habilitados no critério 101 estavam frequentes nas
oficinas de incen�vo aos estudos, alcançando 80% da meta pactuada.

 

Área Temá�ca 2. Família

Indicador 2.1 Percentual de adolescentes com familiares envolvidos no cumprimento da medida socioeduca�va

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório quepara este indicador devem ser considerados os adolescentes com mais de 40 dias de admissão na unidade e a
par�cipação da família no envolvimento do cumprimento da medida deve obedecer as seguintes condições: A família ou referência familiar do adolescente deve
ter sido atendida pela equipe técnica na unidade por uma ou mais vezes; A família ou referência familiar deve ter par�cipado por uma ou mais vezes dos
encaminhamentos referentes ao eixo saúde ensino ou profissionalização.Baseado nisso, no 4º trimestre de 2021, havia na unidade 95 adolescentes com mais de
40 dias de admissão. Para 133 Adolescente, seus familiares receberam atendimento técnico ou através do atendimento da unidade ou par�cipando de
encaminhamentos feitos para os eixos saúde e profissionalização.

Os dados do SUASEPlan 2º trimestre de 2021 apontam que a OS alcançou 91% da meta estabelecida, adotando como parâmetro o número de 104
adolescentes com referência familiar conhecida pelo ins�tuto, sendo 95 atendidas.

 

Área Temá�ca 2. Família

Indicador 2.2 Número absoluto de ações voltadas para família

Meta 386

Resultado 10

 

A OS informa em seu relatório quepara este indicador devem ser consideradas as ações: grupos temá�cos, oficinas, cursos, visita domiciliar,
atendimentos técnicos, eventos promovidos pela unidade e atendimentos telefônicos qualificados para as famílias dos adolescentes em cumprimento de
medida, que têm como obje�vo principal o fortalecimento dos vínculos familiares e a corresponsabilização dos familiares no processo socioeduca�vo.No 4º
trimestre foram realizadas 386 ações voltadas para as famílias.

Conforme pactuação realizada em contrato a OS superou a meta estabelecida de ações voltadas para as famílias dos adolescentes no período
avaliado.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.1 Número absoluto de oficinas de esporte

Meta 8

Resultado 15

 

A OS informa em seu relatório que são a�vidades que visam, através de modalidades espor�vas, trabalhar a introjeção de regras e limites, as
relações de grupo, o trabalho em equipe, as emoções, o respeito e responsabilidade. Importante diversificar as modalidades espor�vas, bem como as a�vidades
recrea�vas e intelectuais, ampliando o repertório e as possibilidades do adolescente. Além de possibilitar ao grupo um momento para a prá�ca espor�va
orientada é necessário o trabalho de oficinas que relacionem o esporte com outros eixos da medida como saúde e cultura. Serão consideradas: Oficinas
validadas pela Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer –DFP; Oficinas com parceiros externos, validadas pela unidade e enviada
para a DFP para acompanhamento; Oficinas executadas conforme o Manual de Oficinas das Unidades Socioeduca�vas e validadas pela unidade.

No 4º trimestre foram realizadas 15 oficinas de esporte.

Conforme pactuação realizada em contrato a OS superou a meta estabelecida para o período avaliado.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.2 Percentual de adolescentes envolvidos em oficinas de esporte

Meta 80%

Resultado 94%
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A OS informa em seu relatório que esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de Esporte. Os
adolescentes devem par�cipar, no mínimo, de uma oficina de Esporte no mês. Adolescentes que estejam par�cipando de Curso de Formação Básica para o
Trabalho ou que estejam trabalhando, não têm obrigatoriedade de par�cipar de oficinas de Esporte. Condições para o adolescente entrar para o cálculo:
Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos. Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de oficina: Adolescente ter par�cipado em
uma ou mais oficinas de esporte no mês.

No 4º trimestre de 2021, 133 adolescentes na unidade estavam aptos a par�ciparem das a�vidades espor�vas e 125 deles es�veram envolvidos
nelas, superando a meta em 14%.

Os dados do SUASEPlan apontam que no 4º trimestre de 2021 apontam os mesmos números que constam no relatório da OS.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.3 Número absoluto de oficinas de cultura

Meta 6

Resultado 11

 

A OS informa em seu relatório que são a�vidades que devem ser ofertadas no sen�do de acolher a cultura do adolescente, oportunizar novas
possibilidades de expressão cultural e legi�mar os espaços de a�vidades culturais na cidade e na unidade. Das a�vidades propostas, metade deve acontecer por
meio de oficinas (com planejamento envolvendo obje�vos e metodologia definidos), podendo ser complementadas por a�vidades orientadas, palestras, eventos
e a�vidades externas. Serão consideradas: Oficinas validadas pela Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer – DFP; Oficinas com
parceiros externos, validadas pela unidade e enviada para a DFP para acompanhamento; Oficinas executadas conforme o Manual de Oficinas das Unidades
Socioeduca�vas e validadas pela unidade.

No 4º trimestre de 2021 foram executadas 11 oficinas culturais com a par�cipação dos adolescentes.

A OS apresenta número de a�vidades realizadas que superam a meta pactuada em contrato.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.4 Percentual de adolescentes envolvidos em oficinas de cultura

Meta 80%

Resultado 91%

 

A OS informa em seu relatório queos adolescentes devem par�cipar, no mínimo, de uma oficina de Cultura no mês. Adolescentes que estejam
par�cipando de Curso de Formação Básica para o Trabalho ou que estejam trabalhando, não têm obrigatoriedade de par�cipar de oficinas de Cultura. Contudo,
os que es�verem sob estas condições mas cumprirem os requisitos do indicador, serão contabilizados. Condições para o adolescente entrar para o cálculo:
Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos. Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de oficina: - Adolescente ter par�cipado
em uma ou mais oficinas de cultura no mês.

No 4º trimestre de 2021 haviam 133 adolescentes na unidade com admissão a mais de 5 dias. Desse total, 121 par�ciparam das oficinas de
cultura.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam os mesmos números apresentados no relatório da OS que superou a meta pactuada de
par�cipação dos adolescentes em oficinas de cultura em 11%.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.5 Número absoluto de ações voltadas para fes�vidades e comemorações

Meta 3

Resultado 2

 

A OS informou em seu relatório que baseado em orientações emanadas da área de saúde da SUASE e no status da pandemia em cada unidade
não foram realizadas a�vidades que promovessem aglomerações e entrada de atores externos na unidade. Sob essa perspec�va, solicita-se a desconsideração
desse indicador.

Diante da jus�fica�va apresentada recomendamos a OS que reforce a parceria com a Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte,
Cultura e Lazer para a solução dos impasses relacionados a atuação durante a pandemia de Covid-19.

 

Área Temá�ca 4. Profissionalização

Indicador 4.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em cursos de formação básica para o trabalho

Meta 80%

Resultado 69%
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A OS informa em seu relatório que esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes par�cipantes em cursos de formação
básica para o trabalho. Serão considerados cursos de formação básica para o trabalho aqueles oferecidos por ins�tuições cer�ficadas e credenciadas para tal
finalidade. A unidade de análise é o adolescente e não o número de cursos, de modo que o adolescente par�cipante será considerado somente uma única vez.
Adolescentes que já concluíram Cursos Profissionalizantes não serão contabilizados no cálculo de Par�cipação em Cursos Profissionalizantes. Condições para o
adolescente entrar para o cálculo: Quan�dade de dias na unidade superior a 60 dias corridos; e Adolescente deve ter idade igual ou superior a 14 anos.
Condições para o adolescente ser considerado par�cipante em curso de formação básica para o trabalho: Adolescente ter par�cipado de ao menos um curso de
formação básica para o trabalho.

No 4º trimestre de 2021 havia na unidade 87 adolescentes habilitados e serem contabilizados nesse indicador e para 60 deles foram ofertados
cursos de formação básica para o trabalho.

Os dados do SUASEPlan apontam que no 4º trimestre de 2021 93 adolescentes encaixavam nos critérios do indicador e que desses 60
adolescentes pariciparam das oficinas, que corresponde a 65% da meta pactuada em contrato. Recomendamos à OS que a equipe responsável pelo
planejamento e efe�vação da a�vidade em parceria com a Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer formulem estratégias que
despertem o interesse dos adolescentes em par�ciparem dos cursos de formação básica para o trabalho afim de alcançar a meta estabelecida em contrato.

 

Área Temá�ca 4. Profissionalização

Indicador 4.2 Percentual de adolescentes par�cipantes em a�vidades de orientação profissional

Meta 80%

Resultado 73%

 

A OS informa em seu relatório que esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de par�cipação dos adolescentes em ações que visem
orientar os adolescentes quanto às habilidades e escolhas em relação à profissionalização e à inserção no mercado formal. Nesta perspec�va, faz-se necessário a
realização de oficinas de orientação profissional, apresentando o mercado de trabalho e os fatores e condições necessárias para o ingresso no mesmo. Cada
adolescente deve par�cipar de, no mínimo, (01) uma oficina de orientação profissional no mês. A função interven�va das oficinas de orientação profissional é
despertar o interesse do adolescente atendido sobre a profissionalização, favorecendo o autoconhecimento e a construção de novos ideais. Visa trabalhar, com
os jovens, informações sobre as profissões e obje�va contribuir para aquisição de competências pessoais, sociais e técnicas na preparação do adolescente para o
mercado produ�vo. A oficina poderá ser executada pela equipe socioeduca�va ou parceiros da rede como SINE, Sistema “S” e demais órgãos do governo
vinculados ao mercado produ�vo. As oficinas que não estão previstas no Manual de Oficinas, estão condicionadas à prévia validação pela Diretoria de Formação
Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer (DFP). No 4º trimestre de 2021 havia na unidade 97 adolescentes habilitados e serem contabilizados nesse
indicador e para 71 deles foram ofertadas a�vidades de orientação profissional.

Os dados do SUASEPlan apontam que no 4º trimestre de 2021 97 adolescentes encaixavam nos critérios do indicador e que desses 71
adolescentes pariciparam das a�vidades, que corresponde a 73% da meta pactuada em contrato.

 

Área Temá�ca 5. Saúde

Indicador 5.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de saúde

Meta 90%

Resultado 96%

 

A OS informa em seu relatório que esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes par�cipantes em ao menos uma oficina de
saúde no mês. Orientações: Serão consideradas as oficinas de saúde validadas pela Diretoria de Atenção à Saúde - DAS, executadas dentro ou fora das Unidades,
por parceiros ou equipe própria. Condições para o adolescente entrar para o cálculo: Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos. No 4º trimestre
de 2021 havia na unidade 133 adolescentes em condições de par�cipar das oficinas de saúde e par�ciparam das a�vidades oferecidas 128 adolescentes
culminando num percentual de par�cipação de 96%.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam que dos 139 adolescentes estavam dentro dos critérios, 128 par�ciparam alcançando 92%
da meta pactuada de par�cipantes em oficinas de saúde.

 

Área Temá�ca 5. Saúde

Indicador 5.2 Atendimento em saúde

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes par�cipantes em ao menos uma oficina de
saúde no mês. Orientações: Serão consideradas as oficinas de saúde validadas pela Diretoria de Atenção à Saúde - DAS, executadas dentro ou fora das Unidades,
por parceiros ou equipe própria. Condições para o adolescente entrar para o cálculo: Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos. Condições para o
adolescente ser considerado par�cipante de oficina de saúde: Adolescente ter par�cipado em uma ou mais oficinas de saúde no mês. No 4º trimestre de 2021
todos os 23 adolescentes habilitados a serem atendidos em saúde na unidade foram atendidos conforme a metodologia.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam os mesmos números apresentados no relatório da OS alcançando a meta pactuada de
100% de atendimento à saúde dos adolescentes.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.1 Número de fugas – Fugas internas
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Meta 0

Resultado 1

 

A OS informa em seu relatório que esse indicador tem como obje�vo verificar o número de fugas ocorridas a par�r da área interna da unidade
socioeduca�va. Ocorre nas situações em que o adolescente se desvencilha da área interna da unidade socioeduca�va em que se encontra por meio da
transposição da(s) barreira(s) a ele imposta(s), desde que alcançado o obje�vo pretendido. Também será considerada fuga interna quando o adolescente for
apreendido pela Policia Militar após seu acionamento. As tenta�vas de fugas internas não serão contadas para fins deste indicador.

Conforme dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 no período avaliatório ocorreram 5 eventos de segurança individual e 0 evento de segurança
da unidade.

Recomendamos que a OS avalie a conformidade dos dados do relatório e do SUASEPlan e procure  solução de divergências em parceria com a
Diretoria de Segurança Socioeduca�va.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.2 Número de fugas – Fugas externas

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informa em seu relatório que é a situação em que o adolescente desvencilha-se do profissional que o acompanha, durante a saída da
ins�tuição. Será considerada fuga externa mesmo quando o adolescente for apreendido pela Policia Militar após o acionamento. No período avaliado não
houveram fugas externas na unidade.

Conforme dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 no período avaliatório ocorreram 5 eventos de segurança individual e 0 evento de segurança
da unidade.

Recomendamos que a OS avalie a conformidade dos dados do relatório e do SUASEPlan e procure solução de divergências em parceria com a
Diretoria de Segurança Socioeduca�va.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.3 Percentual de retorno de adolescentes em saídas

Meta 95%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que este indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que realizam saídas com ou sem
acompanhamento. Para efeito desse cálculo, interessa conhecer aqueles adolescentes que retornam das saídas, além do número de adolescentes que realizam
estas saídas em relação ao total de adolescentes da unidade, compondo-se um índice. Compreende-se por acompanhamento aquela situação em que o
adolescente, estando em uma saída ou a�vidade externa, é acompanhado por um profissional da unidade socioeduca�va. As saídas preenchidas na coluna
denominada "Encaminhamento" não serão consideradas para o cálculo. A mensuração deste indicador leva em conta a medida do adolescente, o tempo de
admissão, as saídas realizadas com e sem acompanhamento bem como os retornos das saídas realizadas com e sem acompanhamento.No 4º trimestre de 2021
todos os adolescentes que �veram saídas retornaram para a unidade.

Conforme dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 no período avaliatório ocorreram 5 eventos de segurança individual e 0 evento de segurança
da unidade.

Recomendamos que a OS avalie a conformidade dos dados do relatório e do SUASEPlan e procure solução de divergências em parceria com a
Diretoria de Segurança Socioeduca�va.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.4 Número de rebelião

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informa em seu relatório que Rebelião é um evento de alta complexidade, realizado por um grupo de adolescentes, quando há perda do
controle da equipe de segurança e suspensão da ro�na do centro socioeduca�vo, sendo necessária a presença e a atuação direta da autoridade Policial Militar
para o reestabelecimento da ordem. A gestão do conflito é assumida por esta equipe especializada.

No 4º trimestre de 2021 não houve nenhum evento considerado rebelião na unidade.

Conforme dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 no período avaliatório ocorreram 5 eventos de segurança individual e 0 evento de segurança
da unidade.

Recomendamos que a OS avalie a conformidade dos dados do relatório e do SUASEPlan e procure solução de divergências em parceria com a
Diretoria de Segurança Socioeduca�va.

 

Área Temá�ca 6. Segurança
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Indicador 6.5 Quan�dade de mo�ns

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informa em seu relatório que este indicador tem como obje�vo aferir o número de eventos considerados mo�ns ocorridos nas unidades
socioeduca�vas. Mo�m é um evento de segurança que se caracteriza pela insurreição, organizada ou não, por um grupo de adolescentes, contra qualquer
autoridade ins�tuída. Caracteriza-se, também, por atos explícitos de desobediência, de não cumprimento de deveres e de desordem.

No 4º trimestre de 2021 não houve nenhum mo�m na unidade.

Conforme dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 no período avaliatório ocorreram 5 eventos de segurança individual e 0 evento de segurança
da unidade.

Recomendamos que a OS avalie a conformidade dos dados do relatório e do SUASEPlan e procure solução de divergências em parceria com a
Diretoria de Segurança Socioeduca�va.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.6 Número de Tumultos

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informa em seu relatório que este indicador tem como obje�vo aferir o número de eventos considerados tumultos ocorridos nas unidades
socioeduca�vas. É considerado tumulto a ação de um grupo de adolescentes que u�liza de grave ameaça e ou violência e que resulta na paralisação parcial ou
total da ro�na. O controle da situação é realizado pelas próprias equipes de trabalho da unidade socioeduca�va. Nesse caso, pode haver a entrada da
autoridade Policial Militar visando, com sua presença, o apoio preven�vo e a inibição da ação dos adolescentes, sem atuação direta na gestão do conflito.

No 4º trimestre de 2021 não houve nenhum evento considerado tumulto na unidade.

Conforme dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 no período avaliatório ocorreram 5 eventos de segurança individual e 0 evento de segurança
da unidade.

Recomendamos que a OS avalie a conformidade dos dados do relatório e do SUASEPlan e procure solução de divergências em parceria com a
Diretoria de Segurança Socioeduca�va.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Psicologia

Meta 100%

Resultado 79%

 

A OS informa em seu relatório que esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de psicologia. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pelas equipes de
psicologia. Condições para o adolescente entrar para o cálculo: Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos; Condições para o adolescente ser
considerado par�cipante de atendimento técnico individual: Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de
psicologia, por semana. Mínimo de 4 atendimentos no mês.

No 4º trimestre de 2021, 133 adolescentes na unidade se enquadraram nas condições previstas no indicador e para 105 deles foi ofertado 4
atendimentos no mês.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam que dos 135 adolescentes indicados nos critérios, 130 par�ciparam dos atendimentos
alcançando 85% da meta pactuada de par�cipação dos adolescentes em atendimentos técnicos individuais de psicologia.

Recomendamos a OS que a equipe responsável pelo atendimento técnico individual de psicologia reforce a parceria com a Diretoria de Orientação
Socioeduca�va para solucionar impasses que estão impedindo o alcance da meta pactuada.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.2 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Serviço Social

Meta 100%

Resultado 88%

 

A OS informa em seu relatório que esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de serviço social. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pelas equipes de
serviço social. Condições para o adolescente entrar para o cálculo: Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos; Condições para o adolescente ser
considerado par�cipante de atendimento técnico individual: Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de
serviço social, quinzenalmente. Mínimo de 2 atendimentos no mês.

No 4º trimestre de 2021, 133 adolescentes na unidade se enquadraram nas condições previstas no indicador. Para 117 deles houve a realização de
2 atendimentos por mês.
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Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam que dos 134 adolescentes que estão dentro critério 113 adolescentes par�ciparam dos
atendimentos técnicos individuais de serviço social, alcançando 84% da meta pactuada.

Recomendamos a OS que a equipe responsável pelo atendimento técnico individual de serviço social reforce a parceria com a Diretoria de
Orientação Socioeduca�va para solucionar impasses que estão impedindo o alcance da meta pactuada.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.3 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Pedagogia

Meta 100%

Resultado 85%

 

A OS informa em seu relatório que esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de pedagogia. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pelas equipes de
pedagogos. Condições para o adolescente entrar para o cálculo: Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos; Condições para o adolescente ser
considerado par�cipante de atendimento técnico individual: Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de
pedagogia, mensalmente. Mínimo de 1 atendimentos no mês.

No 4º trimestre de 2021, 133 adolescentes na unidade se enquadraram nas condições previstas no indicador e para 113 deles os atendimentos
foram ofertados atendendo os critérios metodológicos.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam que dos 134 adolescentes que estão dentro critério 113 adolescentes par�ciparam dos
atendimentos técnicos individuais de serviço social, alcançando 84% da meta pactuada.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.4 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Terapia Ocupacional

Meta 100%

Resultado 0%

 

A OS informa em seu relatório que esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de terapia ocupacional. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pela
equipe de terapeuta ocupacional. Condições para o adolescente entrar para o cálculo: - Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos; Condições
para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico individual: Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da
unidade socioeduca�va de pedagogia, mensalmente. Mínimo de 1 atendimentos no mês.

NA = Não se aplica. Nesse caso não havia contratação do profissional de Terapia Ocupacional no quadro de profissionais.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.5 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Assistencia Jurídica

Meta 100%

Resultado 55%

 

A OS informa em seu relatório que as condições para o adolescente entrar para o cálculo: Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias
corridos; Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico individual: Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela
equipe técnica da unidade socioeduca�va de assistência jurídica, mensalmente. Mínimo de 1 atendimentos no mês. No 4º trimestre de 2021, 133 adolescentes
na unidade se enquadraram nas condições previstas no indicador e para 72 deles os atendimentos foram ofertados atendendo todos os critérios.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam os mesmos números apresentados no relatório da OS alcançando 54% da meta pactuada
de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais de assistência jurídica.

Recomendamos a OS que a equipe responsável pelo atendimento técnico individual de assistência jurídica reforce a parceria com a Diretoria de
Orientação Socioeduca�va para solucionar impasses que estão impedindo o alcance da meta pactuada.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.6 Percentual de pactuação do Plano Indivual de Atendimento (PIA) dentro do prazo

Meta 100%

Resultado 83%

 

A OS informa em seu relatório que esse indicador tem como obje�vo aferir a pactuação do Plano Individual de Atendimento (PIA) realizada em
conjunto com adolescente e a sua família. O Plano Individual de Atendimento deverá ser realizado em até 40 dias corridos em relação a data de admissão do
adolescente na unidade socioeduca�va. Somente os adolescentes com referência familiar serão contabilizados no quesito “PIA pactuado com a par�cipação de
sua família”. Condições para o adolescente entrar para o cálculo: Quan�dade de dias na unidade superior a 45 dias corridos; e 45º dia do adolescente na
unidade estar dentro do mês de referência.
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No 4º trimestre de 2021, 12 adolescentes na unidade se enquadraram nas condições previstas no indicador e para 10 deles o documento foi
realizado dentro do prazo.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam os mesmos números apresentados no relatório da OS alcançando 83% da meta acordada
de adolescentes com o PIA pactuado dentro do prazo.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.7 Percentual de protocolo do Plano Indivual de Atendimento (PIA) dentro do prazo

Meta 100%

Resultado 33%

 

A OS informa em seu relatório que O Plano Individual de Atendimento deverá ser protocolado em até 45 dias corridos em relação a data de
admissão do adolescente na unidade socioeduca�va. Condições para o adolescente entrar para o cálculo: Quan�dade de dias na unidade superior a 45 dias
corridos; e 45º dia do adolescente na unidade estar dentro do mês de referência.

No 4º trimestre de 2021, 12 adolescentes na unidade se enquadraram nas condições previstas no indicador e para 4 deles, o documento foi
protocolado no prazo.

Os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam os mesmos números apresentados no relatório da OS alcançando 33% da meta de
protocolar o PIA dentro do prazo. Diante disso recomendamos que a OS ar�cule junto à Diretoria de Orientação Socioeduca�va e com a equipe da unidade
envolvida na confecção do PIA ações para solucionar impasses para o alcance da meta acordada.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.8 Percentual de adolescentes com documentação providenciada dentro do prazo

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que este indicador visa mensurar a capacidade da unidade de providenciar documentação para 100% dos
adolescentes admi�dos na unidade há, pelo menos, 30 dias. Deverão ser computados obrigatoriamente para a meta os seguintes documentos: Cer�dão de
Nascimento; Registro Geral, Cadastro de Pessoa Física. Atualmente a par�r das informações emanadas da SUASE é possível comprovar apenas a existência dos
documentos para os adolescentes e não se eles foram providenciados dentro do prazo. A despeito disso, como é importante a existência da documentação dos
adolescentes para diversos aspectos no cumprimento da medida, foram emanadas recomendações de re�rada da documentação no prazo mais breve possível
desde a entrada do adolescente em cada unidade. Até o presente momento, não houve nenhuma situação relatada de ausência de documentação. Dessa forma,
para efeitos de mensuração dos resultados, a meta tem sido cumprida em todas as unidades.

Diante da jus�fica�va apresentada recomendamos a OS que reforce a parceria com a Diretoria de Orientação Socioeduca�va para a solução de
possíveis impasses quanto ao entendimento da forma de contabilizar esse indicador.

 

QUADRO 5 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS - UNIDADE SOCIOEDUCATIVA LINDEIA

 

 

Área Temá�ca

 

Indicador

2º Período Avaliatório

Metas Resultados

 

 

 

1

 

 

 

ENSINO

1.1 Percentual de adolescentes
matriculados em escola formal 100% 100%

 

1.2

Percentual de adolescentes
com frequência acima de 75% em escola
formal

 

100%

 

88%

1.3
Percentual de adolescentes

frequentes às oficinas de incen�vo aos
estudos

 

90%

 

58%

 

2

 

Família

 

2.1

Percentual de adolescentes
com familiares envolvidos no cumprimento
da

medida socioeduca�va

 

100%

 

100%

2.2 Número absoluto de ações
voltadas para as famílias 4 24

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Esporte
e Cultura

3.1 Número Absoluto de
oficinas de esporte 8 16

3.2 Percentual de adolescentes
envolvidos em oficinas de esporte 80% 85%

3.3 Número absoluto de oficinas
de cultura 6 9
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3.4 Percentual de adolescentes
envolvidos em oficinas de cultura

80% 69%

3.5
Número absoluto de ações

voltadas para fes�vidades e
comemorações

3 3

 

Área Temá�ca

 

Indicador

 

 

4

 

 

Profissionalização

4.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em cursos de formação básica
para o trabalho

4.2 Percentual de adolescentes par�cipantes em a�vidades de orientação
profissional

 

5

 

Saúde

5.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de saúde

5.2 Atendimento em saúde

 

 

 

6

 

 

 

Segurança

6.1 Número de fugas internas

6.2 Número de fugas externas

6.3 Percentual de retorno de adolescentes em saídas

6.4 Quan�dade de rebeliões

6.5 Quan�dade de mo�ns

6.6 Quan�dade de tumultos

 

7

 

Atendimento ao
Adolescente

 

7.1

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Psicologia

  

 

7.2

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Serviço Social

 

7.3

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Pedagogia

 

7.4

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Terapia Ocupacional

 

7.5

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Assistência Jurídica

 

7.6

Percentual de Pactuação do Plano Individual de Atendimento (PIA) dentro

do prazo

7.7
Percentual de protocolo do Plano Individual de Atendimento (PIA) dentro

do prazo

7.8
Percentual de adolescentes com documentação providenciada dentro do

Prazo

 

2.5 – Detalhamento dos resultados alcançados – Lindéia:

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador 1.1 Percentual de adolescentes matriculados em escola formal

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 108% executado acerca deste indicador, no entanto, no relatório SUASEPlan consta o percentual
de 100%.

A OS informa em seu relatório que “Este indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes matriculados nas a�vidades de ensino
formal. Para ser considerado no cálculo do indicador, o adolescente deverá ter sido admi�do há pelo menos 40 dias”.

 

Área Temá�ca 1. Ensino
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Indicador
1.2 Percentual de adolescentes com frequência acima de 75% em escola

formal

Meta 100%

Resultado 88%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 88 % executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Ação que deve acompanhar a frequência escolar do adolescente que deverá contabilizar no mínimo 75%
(setenta e cinco por cento) de frequência em cada mês. Para garan�r a frequência escolar é necessária a construção de estreita parceria com a equipe gestora
das escolas e professores. A escola deve aferir em números semanalmente a frequência escolar de cada adolescente, pois o acompanhamento é feito de perto
pelo núcleo gerencial da SUASE, por se tratar de indicador da educação de plano de gestão. O acompanhamento da frequência escolar pode se desdobrar em
intervenções diretas com o adolescente quanto as dificuldades de aprendizagem, falta de desejo em frequentar a escola, etc

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador
1.3 Percentual de adolescentes com frequência às oficinas de incen�vo ao

estudo

Meta 90%

Resultado 58%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 58% executado acerca deste indicador, no entanto, no relatório SUASEPlan consta o percentual de
88%.

A OS informa em seu relatório que “Este indicador busca apurar a inserção de cada adolescente em, pelo menos, 2 oficinas por mês. Devem ser
considerados os adolescentes presentes na unidade há mais de 5 dias corridos”.

 

Área Temá�ca 2. Família

Indicador
2.1 Percentual de adolescentes com familiares envolvidos no cumprimento

da medida socioeduca�va

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 100% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Para este indicador devem ser considerados os adolescentes com mais de 40 dias de admissão na unidade e a
par�cipação da família no envolvimento do cumprimento da medida deve obedecer às seguintes condições:

1. A família ou referência familiar dos adolescentes deve ter sido atendida pela equipe técnica na unidade por uma ou mais vezes e/ou

2. A família deve par�cipar uma ou mais vezes dos encaminhamentos dos eixos ensino, saúde ou profissionalização.”

 

Área Temá�ca 2. Família

Indicador 2.2 Número absoluto de ações voltadas para família

Meta 4

Resultado 24

 

A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo 24 ações acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Para este indicador devem ser consideradas as ações: grupos temá�cos, oficinas, cursos, visita domiciliar,
atendimentos técnicos, eventos promovidos pela unidade e atendimentos telefônicos qualificados para as famílias dos adolescentes em cumprimento de
medida, que têm como obje�vo principal o fortalecimento dos vínculos familiares e a corresponsabilização dos familiares no processo socioeduca�vo”.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.1 Número absoluto de oficinas de esporte

Meta 8

Resultado 16

 

A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo 16 ações acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.
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A OS informa em seu relatório que “Descrição: a�vidades que visam, através de modalidades espor�vas, trabalhar a introjeção de regras e limites,
as relações de grupo, o trabalho em equipe, as emoções, o respeito e responsabilidade. Importante diversificar as modalidades espor�vas, bem como as
a�vidades recrea�vas e intelectuais, ampliando o repertório e as possibilidades do adolescente. Além de possibilitar ao grupo um momento para a prá�ca
espor�va orientada é necessário o trabalho de oficinas que relacionem o esporte com outros eixos da medida como saúde e cultura. Serão consideradas: -
Oficinas validadas pela Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer –DFP. - Oficinas com parceiros externos, validadas pela unidade
e enviada para a DFP para acompanhamento. - Oficinas executadas conforme o Manual de Oficinas das Unidades Socioeduca�vas e validadas pela unidade. Vale
ressaltar que os números abaixo descrevem a quan�dade de modalidades diferentes de oficinas desenvolvidas ao longo do trimestre e não a frequência com a
qual cada uma foi desenvolvida. Por exemplo, na unidade Santa Clara foram desenvolvidas 10 diferentes modalidades de oficinas espor�vas ao longo do
trimestre. Se levarmos em consideração a frequência, foram oferecidas ao longo do trimestre cerca de 36 a�vidades espor�vas aos adolescentes, em média uma
a cada 3 dias”.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.2 Percentual de adolescentes envolvidos em oficinas de esporte

Meta 80%

Resultado 85%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 85% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Descrição: Esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de
Esporte. Orientações: Os adolescentes devem par�cipar, no mínimo, de uma oficina de Esporte no mês. Adolescentes que estejam par�cipando de Curso de
Formação Básica para o Trabalho ou que estejam trabalhando, não têm obrigatoriedade de par�cipar de oficinas de Esporte. Condições do Indicador: Condições
para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos.

Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de oficina:

Adolescente ter par�cipado em uma ou mais oficinas de esporte no mês”.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.3 Número absoluto de oficinas de cultura

Meta 6

Resultado 9

 

A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo 9 ações acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “A�vidades que devem ser ofertadas no sen�do de acolher a cultura do adolescente, oportunizar novas
possibilidades de expressão cultural e legi�mar os espaços de a�vidades culturais na cidade e na unidade. Das a�vidades propostas, metade deve acontecer por
meio de oficinas (com planejamento envolvendo obje�vos e metodologia definidos), podendo ser complementadas por a�vidades orientadas, palestras, eventos
e a�vidades externas.

Serão consideradas:

Oficinas validadas pela Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer – DFP.

Oficinas com parceiros externos, validadas pela unidade e enviada para a DFP para acompanhamento.

Oficinas executadas conforme o Manual de Oficinas das Unidades Socioeduca�vas e validadas pela unidade.”

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.4 Percentual de adolescentes envolvidos em oficinas de cultura

Meta 80%

Resultado 69%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 69% executado acerca deste indicador, no entanto, no relatório SUASEPlan consta o percentual de
78%.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de cultura.
Orientações: Os adolescentes devem par�cipar, no mínimo, de uma oficina de Cultura no mês. Adolescentes que estejam par�cipando de Curso de Formação
Básica para o Trabalho ou que estejam trabalhando, não têm obrigatoriedade de par�cipar de oficinas de Cultura. Contudo, os que es�verem sob estas
condições mas cumprirem os requisitos do indicador, serão contabilizados. Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos. Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de oficina:

Adolescente ter par�cipado em uma ou mais oficinas de cultura no mês”.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.5 Número absoluto de ações voltadas para fes�vidades e comemorações
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Meta 3

Resultado 3

 

A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo 3 ações acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informou em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes par�cipantes em cursos de formação
básica para o trabalho.

Orientações:

Serão considerados cursos de formação básica para o trabalho aqueles oferecidos por ins�tuições cer�ficadas e credenciadas para tal finalidade.

A unidade de análise é o adolescente e não o número de cursos, de modo que o adolescente par�cipante será considerado somente uma única
vez.

Adolescentes que já concluíram Cursos Profissionalizantes não serão contabilizados no cálculo de Par�cipação em Cursos Profissionalizantes.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 60 dias corridos; e

Adolescente deve ter idade igual ou superior a 14 anos.

Condições para o adolescente ser considerado par�cipante em curso de formação básica para o trabalho:

Adolescente ter par�cipado de ao menos um curso de formação básica para o trabalho”.

 

Área Temá�ca 4. Profissionalização

Indicador
4.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em a�vidades de orientação

profissional

Meta 80%

Resultado 33%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 33% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de par�cipação dos adolescentes em ações que visem
orientar os adolescentes quanto às habilidades e escolhas em relação à profissionalização e à inserção no mercado formal. Nesta perspec�va, faz-se necessário a
realização de oficinas de orientação profissional, apresentando o mercado de trabalho e os fatores e condições necessárias para o ingresso no mesmo. Cada
adolescente deve par�cipar de, no mínimo, (01) uma oficina de orientação profissional no mês. A função interven�va das oficinas de orientação profissional é
despertar o interesse do adolescente atendido sobre a profissionalização, favorecendo o autoconhecimento e a construção de novos ideais. Visa trabalhar, com
os jovens, informações sobre as profissões e obje�va contribuir para aquisição de competências pessoais, sociais e técnicas na preparação do adolescente para o
mercado produ�vo. A oficina poderá ser executada pela equipe socioeduca�va ou parceiros da rede como SINE, Sistema “S” e demais órgãos do governo
vinculados ao mercado produ�vo. As oficinas que não estão previstas no Manual de Oficinas, estão condicionadas à prévia validação pela Diretoria de Formação
Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer (DFP).

Nos casos das Unidades Lindeia e Horto cujos percentuais de adolescentes par�cipantes das oficinas de orientação profissional foram bem abaixo
do esperado os dificultadores apresentados pelas equipes foram: metodologicamente, os adolescentes devem ser matriculados em cursos profissionalizantes.
Nesse período, na unidade Lindeia (90%) e horto (64%) dos adolescentes par�ciparam de cursos profissionalizantes prioritariamente. Como eles estavam
matriculados não par�ciparam das a�vidades das oficinas de orientação profissional. Os adolescentes que não par�ciparam nem de curso profissionalizante
nem das oficinas de orientação profissional, no período, se referem aqueles que foram desligados antes da ocorrência da oficina no mês ou a adolescentes que
durante a oferta da oficina estavam cumprindo isolamento como medida preven�va associada ao protocolo de COVID-19. Além disso, no caso da unidade Horto,
alguns adolescentes não par�ciparam das a�vidades por estarem em Regime Diferenciado de Acompanhamento a Distância (RDAD)”.

 

Área Temá�ca 4. Profissionalização

Indicador
4.2 Percentual de adolescentes par�cipantes em cursos de formação básica

para o trabalho

Meta 80%

Resultado 90%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 90% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes par�cipantes em cursos de formação
básica para o trabalho. Orientações:

Serão considerados cursos de formação básica para o trabalho aqueles oferecidos por ins�tuições cer�ficadas e credenciadas para tal finalidade.

A unidade de análise é o adolescente e não o número de cursos, de modo que o adolescente par�cipante será considerado somente uma única
vez.

Adolescentes que já concluíram Cursos Profissionalizantes não serão contabilizados no cálculo de Par�cipação em Cursos Profissionalizantes.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 60 dias corridos; e

Adolescente deve ter idade igual ou superior a 14 anos.
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Condições para o adolescente ser considerado par�cipante em curso de formação básica para o trabalho:

Adolescente ter par�cipado de ao menos um curso de formação básica para o trabalho.

No mês de março de 2021 para nenhum dos 9 adolescentes com idade superior ou igual a 14 anos da unidade foi ofertado curso de formação
básica para o trabalho.”

 

Área Temá�ca 5. Saúde

Indicador 5.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de saúde

Meta 90%

Resultado 88%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 88% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes par�cipantes em ao menos uma oficina de
saúde no mês. Orientações: Serão consideradas as oficinas de saúde validadas pela Diretoria de Atenção à Saúde - DAS, executadas dentro ou fora das Unidades,
por parceiros ou equipe própria.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos”.

 

Área Temá�ca 5. Saúde

Indicador 5.2 Atendimento em saúde

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 100% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes que �veram o primeiro atendimento
com a enfermagem (enfermeiro ou enfermeira) em até 5 dias.

Orientações:

Serão considerados os primeiros atendimentos em saúde, executados dentro ou fora das unidades socioeduca�vas, por parceiros ou por equipe
própria.

Condições do Indicador

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Permanência no Centro Socioeduca�vo, em relação a data de admissão na Unidade Socioeduca�va, igual ou superior a 5 dias corridos, dentro do
mês de referência”.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.1 Número de Fugas internas

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo 0 eventos acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo verificar o número de fugas ocorridas a par�r da área interna da unidade
socioeduca�va. Ocorre nas situações em que o adolescente se desvencilha da área interna da unidade socioeduca�va em que se encontra por meio da
transposição da(s) barreira(s) a ele imposta(s), desde que alcançado o obje�vo pretendido. Também será considerada fuga interna quando o adolescente for
apreendido pela Policia Militar após seu acionamento. As tenta�vas de fugas internas não serão contadas para fins deste indicador. Nesse período em nenhuma
das unidades exclusivas de internação ocorrerão fugas internas.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.2 Número de fugas externas

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo 0 eventos acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que: “Descrição: é a situação em que o adolescente desvencilha-se do profissional que o acompanha, durante a
saída da ins�tuição. Será considerada fuga externa mesmo quando o adolescente for apreendido pela Policia Militar após o acionamento. Nesse período, em
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nenhuma das unidades exclusivas de internação ocorreram fuga externas”.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.3 Percentual de retorno de adolescentes em saídas

Meta 95%

Resultado 100%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 100% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Este indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que realizam saídas com ou sem
acompanhamento. Para efeito desse cálculo, interessa conhecer aqueles adolescentes que retornam das saídas, além do número de adolescentes que realizam
estas saídas em relação ao total de adolescentes da unidade, compondo-se um índice. Compreende-se por acompanhamento aquela situação em que o
adolescente, estando em uma saída ou a�vidade externa, é acompanhado por um profissional da unidade socioeduca�va. As saídas preenchidas na coluna
denominada "Encaminhamento" não serão consideradas para o cálculo. A mensuração deste indicador leva em conta a medida do adolescente, o tempo de
admissão, as saídas realizadas com e sem acompanhamento bem como os retornos das saídas realizadas com e sem acompanhamento. Condições para o
adolescente entrar para o cálculo: Estar admi�do há mais de 10 dias (Se for por retorno de evasão deve estar admi�do a mais de 21 dias). Para adolescentes com
período de admissão entre 30 e 89 dias só serão contabilizados as saídas com acompanhamento. Aqueles adolescentes que possuírem um tempo de admissão
maior que 90 dias terão todas as saídas contabilizadas, tanto com acompanhamento quanto sem acompanhamento. Condições para o adolescente entrar para o
cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 90 dias para os adolescentes em cumprimento de Internação (Os adolescentes que retornarem de
evasão terão a contagem reiniciada); ou - O não estar cumprindo medida disciplinar”.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.4 Quan�dade de rebelião

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo 0 eventos acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo verificar a quan�dade de eventos considerados rebeliões ocorridas nas
unidades socioeduca�vas. Rebelião é um evento de alta complexidade, realizado por um grupo de adolescentes, quando há perda do controle da equipe de
segurança e suspensão da ro�na do centro socioeduca�vo, sendo necessária a presença e a atuação direta da autoridade Policial Militar para o
reestabelecimento da ordem. A gestão do conflito é assumida por esta equipe especializada. Nesse trimestre, não houve nenhuma rebelião nas unidades
exclusivas de internação”.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.5 Quan�dade de mo�ns

Meta 0

Resultado 1

 

A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo 1 eventos acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Este indicador tem como obje�vo aferir o número de eventos considerados mo�ns ocorridos nas unidades
socioeduca�vas. Mo�m é um evento de segurança que se caracteriza pela insurreição, organizada ou não, por um grupo de adolescentes, contra qualquer
autoridade ins�tuída. Caracteriza-se, também, por atos explícitos de desobediência, de não cumprimento de deveres e de desordem.

Nesse trimestre, apenas nas Unidades Lindeia e Santa Helena houve a ocorrência de eventos considerados mo�ns. Houve a intervenção das
equipes de segurança e monitoria. Todas as providências de registro e apuração foram tomadas.”

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.6 Quan�dade de Tumultos

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo 0 eventos acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Este indicador tem como obje�vo aferir o número de eventos considerados tumultos ocorridos nas unidades
socioeduca�vas. É considerado tumulto a ação de um grupo de adolescentes que u�liza de grave ameaça e ou violência e que resulta na paralisação parcial ou
total da ro�na. O controle da situação é realizado pelas próprias equipes de trabalho da unidade socioeduca�va. Nesse caso, pode haver a entrada da
autoridade Policial Militar visando, com sua presença, o apoio preven�vo e a inibição da ação dos adolescentes, sem atuação direta na gestão do conflito. Nesse
trimestre, não houve nenhum tumulto nas unidades exclusivas de internação.”
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Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador
7.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Psicologia

Meta 100%

Resultado 96%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 96% executado acerca deste indicador, no entanto, no relatório SUASEPlan consta o percentual de
92%.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de psicologia. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pelas equipes de
psicologia. Condições do Indicador: Condições para o adolescente entrar para o cálculo: - Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos; Condições
para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico individual: - Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da
unidade socioeduca�va de psicologia, por semana. Mínimo de 4 atendimentos no mês.”

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador
7.2 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Serviço Social

Meta 100%

Resultado 96%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 96% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de serviço social. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pelas equipes de
serviço social. Condições do Indicador: Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos; Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico
individual: - Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de serviço social, quinzenalmente. Mínimo de 2
atendimentos no mês.”

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador
7.3 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Pedagogia

Meta 100%

Resultado 88%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 88% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de pedagogia. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pelas equipes de
pedagogos.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos; Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico
individual:

Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de pedagogia, mensalmente. Mínimo de 1
atendimentos no mês.”

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador
7.4 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Terapia Ocupacional

Meta 100%

Resultado 96%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 96% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de terapia ocupacional. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pela
equipe de terapeuta ocupacional. Condições do Indicador: Condições para o adolescente entrar para o cálculo:



01/08/2022 16:41 SEI/GOVMG - 50656265 - Relatório

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=58074037&in… 44/111

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos; Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico
individual: - Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de pedagogia, mensalmente. Mínimo de 1
atendimentos no mês. Na unidade Andradas, a houve troca de profissional ao longo do trimestre com a saída de uma profissional e a entrada da outra no início
do mês de dezembro. No Santa Helena houve a solicitação de saída de uma profissional que ainda não foi possível repor a vaga.”

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador
7.5 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Assistencia Jurídica

Meta 100%

Resultado 88%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 88% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual da área jurídica. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pela equipe de
assistência jurídica. Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos; Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico
individual:

Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de assistência jurídica, mensalmente. Mínimo de
1 atendimentos no mês.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador
7.6 Percentual de pactuação do Plano Indivual de Atendimento (PIA) dentro

do prazo

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 1000% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir a pactuação do Plano Individual de Atendimento (PIA) realizada em
conjunto com adolescente e a sua família.

Orientações:

O Plano Individual de Atendimento deverá ser realizado em até 40 dias corridos em relação a data de admissão do adolescente na unidade
socioeduca�va.

Somente os adolescentes com referência familiar serão contabilizados no quesito “PIA pactuado com a par�cipação de sua família”.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 45 dias corridos; e

45º dia do adolescente na unidade estar dentro do mês de referência.”

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador
7.7 Percentual de protocolo do Plano Indivual de Atendimento (PIA) dentro

do prazo

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 100% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o protocolo do PIA pactuado dentro do prazo. Orientações: O Plano
Individual de Atendimento deverá ser protocolado em até 45 dias corridos em relação a data de admissão do adolescente na unidade socioeduca�va. Condições
do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 45 dias corridos; e

45º dia do adolescente na unidade estar dentro do mês de referência.”

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.8 Percentual de adolescentes com documentação providenciada dentro do
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prazo

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 100% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Este indicador visa mensurar a capacidade da unidade de providenciar documentação para 100% dos
adolescentes admi�dos na unidade há, pelo menos, 30 dias.

Deverão ser computados obrigatoriamente para a meta os seguintes documentos: Cer�dão de Nascimento; Registro Geral, Cadastro de Pessoa
Física.

Atualmente a par�r das informações emanadas da SUASE é possível comprovar apenas a existência dos documentos para os adolescentes e não
se eles foram providenciados dentro do prazo. A despeito disso, como é importante a existência da documentação dos adolescentes para diversos aspectos no
cumprimento da medida, foram emanadas recomendações de re�rada da documentação no prazo mais breve possível desde a entrada do adolescente em cada
unidade. Até o presente momento, não houve nenhuma situação relatada de ausência de documentação. Dessa forma, para efeitos de mensuração dos
resultados, a meta tem sido cumprida em todas as unidades.”

 

QUADRO 6 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS - UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DE UBERABA

 

 

Área Temá�ca

 

Indicador

2º Período Avaliatório 

Metas Resultados

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ENSINO

1.1 Percentual de adolescentes
matriculados em escola formal 100% 100%

1.2
Percentual de adolescentes

com frequência acima de 75% em escola
formal

100% 86%

1.3
Percentual de adolescentes

em internação provisória em
acompanhamento pedagógico

 

100%

 

67%

1.4 Número absoluto de oficinas
de incen�vo aos estudos 6 10

1.5
Percentual de adolescentes

frequentes às oficinas de incen�vo aos
estudos

90% 99%

 

 

2

 

 

Família

2.1

Percentual de adolescentes
com familiares envolvidos no cumprimento
da

medida socioeduca�va

100% 100%

2.2 Número absoluto de ações
voltadas para as famílias 4 109

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Esporte
e Cultura

3.1 Número Absoluto de
oficinas de esporte 8 15

3.2 Percentual de adolescentes
envolvidos em oficinas de esporte 80% 97%

3.3 Número absoluto de oficinas
de cultura 6 10

3.4 Percentual de adolescentes
envolvidos em oficinas de cultura 80% 95%

3.5
Número absoluto de ações

voltadas para fes�vidades e
comemorações

3 4

 

Área Temá�ca

 

Indicador

 

4

 

Profissionalização

4.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em cursos de formação bá
trabalho

4.2 Percentual de adolescentes par�cipantes em a�vidades de orientação profi

 

5

 

Saúde

5.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de saúde

5.2 Atendimento em saúde
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6

 

 

Segurança

6.1 Número de fugas internas

6.2 Número de fugas externas

6.3 Percentual de retorno de adolescentes em saídas

6.4 Quan�dade de rebeliões

6.5 Quan�dade de mo�ns

6.6 Quan�dade de tumultos

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Atendimento ao
Adolescente

7.1
Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Psicologia

 

7.2

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Serviço Social

 

7.3

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Pedagogia

 

7.4

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Terapia Ocupacional

  

 

7.5

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Assistência Jurídica

 

7.6

Percentual de Pactuação do Plano Individual de Atendimento (PIA) dentro

do prazo

 

7.7

Percentual de protocolo do Plano Individual de Atendimento (PIA) dentro

do prazo

 

7.8

Percentual de adolescentes com documentação providenciada dentro do

prazo

 

2.6 – Detalhamento dos resultados alcançados – Uberaba:

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador 1.1 Percentual de adolescentes matriculados em escola formal

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 100% executado acerca deste indicador, no entanto, no relatório SUASEPlan consta o percentual
de 95%.

A OS informa em seu relatório que “Este indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes matriculados nas a�vidades de ensino
formal. Para ser considerado no cálculo do indicador, o adolescente deverá ter sido admi�do há pelo menos 40 dias.”

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador
1.2 Percentual de adolescentes com frequência acima de 75% em escola

formal

Meta 100%

Resultado 86%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 86% executado acerca deste indicador, no entanto, no relatório SUASEPlan consta o percentual de
85%.

A OS informa em seu relatório que “Ação que deve acompanhar a frequência escolar do adolescente que deverá contabilizar no mínimo 75%
(setenta e cinco por cento) de frequência em cada mês. Para garan�r a frequência escolar é necessário a construção de estreita parceria com a equipe gestora
das escolas e professores. A escola deve aferir em números semanalmente a frequência escolar de cada adolescente, pois o acompanhamento é feito de perto
pelo núcleo gerencial da SUASE, pois trata-se de indicador da educação de plano de gestão. O acompanhamento da frequência escolar pode se desdobrar em
intervenções diretas com o adolescente quanto as dificuldades de aprendizagem, falta de desejo em frequentar a escola, etc.”

 

Área Temá�ca 1. Ensino
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Indicador 1.3 Percentual de adolescentes em internação provisória em

acompanhamento pedagogico

Meta 100%

Resultado 67%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 67% executado acerca deste indicador, no entanto, no relatório SUASEPlan consta o percentual de
95%.

A OS informa em seu relatório que “Este indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes inseridos e frequentes nas a�vidades de
acompanhamento pedagógico.

Orientações:

Não será considerado para o cálculo o mês de janeiro, tendo em vista o recesso das a�vidades escolares.

Em caso de a situação da a�vidade educacional da escola ser: greve escolar, sem professor, férias e licença médica, a Diretoria de Formação
Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer deverá ser informada da situação. Estes casos influenciarão na quan�dade de dias le�vos previstos no mês.

O uso da opção “licença médica” do adolescente deve ser excepcional: apenas para casos de licença maternidade, hospitalização e outros casos
avaliados pela unidade. Estes casos também influenciarão na quan�dade de dias le�vos previstos no mês, não caracterizando infrequência.

Serão consideradas A�vidades de Acompanhamento Pedagógico as que forem desenvolvidas em parceria com Secretaria Estadual de Educação ou
outra ins�tuição credenciada.”

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador 1.4 Número absoluto de oficinas de incen�vo aos estudos

Meta 6

Resultado 10

 

A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo 10 ações acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Oficinas de orientação que visem possibilitar o fortalecimento dos vínculos escolares, auxiliando nas
dificuldades de aprendizagem e na diminuição da defasagem escolar. Além disso, proporcionam o acompanhamento das tarefas extraclasse dos jovens, como a
realização dos “deveres” e trabalhos escolares e devem ocorrer em um formato dinâmico, dis�nto do formato “sala de aula”. Tem como obje�vo ressignificar a
relação do adolescente atendido com o espaço escolar, bem como considerar a sua realidade, referências familiares e de trabalho, histórico de vida, vivências e
conhecimentos prévios. Visa criar novos hábitos de estudos associando a escola ao prazer e não à obrigação. Intenciona também incen�var a cultura e o
exercício da cidadania.”

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador
1.5 Percentual de adolescentes com frequência às oficinas de incen�vo ao

estudo

Meta 90%

Resultado 99%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 99% executado acerca deste indicador na tabela compara�va e 68% na tabela detalhada, no
entanto, consta no relatório SUASEPlan o percentual de 88%.

A OS informa em seu relatório que “Este indicador busca apurar a inserção de cada adolescente em, pelo menos, 2 oficinas por mês. Devem ser
considerados os adolescentes presentes na unidade há mais de 5 dias corridos.”

 

Área Temá�ca 2. Família

Indicador
2.1 Percentual de adolescentes com familiares envolvidos no cumprimento

da medida socioeduca�va

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 100% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Para este indicador devem ser considerados os adolescentes com mais de 40 dias de admissão na unidade e a
par�cipação da família no envolvimento do cumprimento da medida deve obedecer às seguintes condições:

1. A família ou referência familiar do adolescente deve ter sido atendida pela equipe técnica na unidade por uma ou mais vezes;

2. A família ou referência familiar deve ter par�cipado por uma ou mais vezes dos encaminhamentos referentes ao eixo saúde ensino ou
profissionalização.”
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Área Temá�ca 2. Família

Indicador 2.2 Número absoluto de ações voltadas para família

Meta 4

Resultado 109

 

A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo 109 ações acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Para este indicador devem ser consideradas as ações: grupos temá�cos, oficinas, cursos, visita domiciliar,
atendimentos técnicos, eventos promovidos pela unidade e atendimentos telefônicos qualificados para as famílias dos adolescentes em cumprimento de
medida, que têm como obje�vo principal o fortalecimento dos vínculos familiares e a corresponsabilização dos familiares no processo socioeduca�vo.”

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.1 Número absoluto de oficinas de esporte

Meta 8

Resultado 15

 

A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo 15 ações acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Descrição: a�vidades que visam, através de modalidades espor�vas, trabalhar a introjeção de regras e limites,
as relações de grupo, o trabalho em equipe, as emoções, o respeito e responsabilidade. Importante diversificar as modalidades espor�vas, bem como as
a�vidades recrea�vas e intelectuais, ampliando o repertório e as possibilidades do adolescente. Além de possibilitar ao grupo um momento para a prá�ca
espor�va orientada é necessário o trabalho de oficinas que relacionem o esporte com outros eixos da medida como saúde e cultura. Serão consideradas: -
Oficinas validadas pela Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer –DFP. - Oficinas com parceiros externos, validadas pela unidade
e enviada para a DFP para acompanhamento. - Oficinas executadas conforme o Manual de Oficinas das Unidades Socioeduca�vas e validadas pela unidade.”

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.2 Percentual de adolescentes envolvidos em oficinas de esporte

Meta 80%

Resultado 97%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 97% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Descrição: Esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de
Esporte. Orientações: Os adolescentes devem par�cipar, no mínimo, de uma oficina de Esporte no mês. Adolescentes que estejam par�cipando de Curso de
Formação Básica para o Trabalho ou que estejam trabalhando, não têm obrigatoriedade de par�cipar de oficinas de Esporte. Condições do Indicador: Condições
para o adolescente entrar para o cálculo: - Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos. Condições para o adolescente ser considerado par�cipante
de oficina: - Adolescente ter par�cipado em uma ou mais oficinas de esporte no mês.”

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.3 Número absoluto de oficinas de cultura

Meta 6

Resultado 10

 

A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo 10 ações acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “A�vidades que devem ser ofertadas no sen�do de acolher a cultura do adolescente, oportunizar novas
possibilidades de expressão cultural e legi�mar os espaços de a�vidades culturais na cidade e na unidade. Das a�vidades propostas, metade deve acontecer por
meio de oficinas (com planejamento envolvendo obje�vos e metodologia definidos), podendo ser complementadas por a�vidades orientadas, palestras, eventos
e a�vidades externas.

Serão consideradas:

Oficinas validadas pela Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer – DFP.

Oficinas com parceiros externos, validadas pela unidade e enviada para a DFP para acompanhamento.

Oficinas executadas conforme o Manual de Oficinas das Unidades Socioeduca�vas e validadas pela unidade.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.4 Percentual de adolescentes envolvidos em oficinas de cultura

Meta 80%
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Resultado 95%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 95% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Orientações: Os adolescentes devem par�cipar, no mínimo, de uma oficina de Cultura no mês. Adolescentes
que estejam par�cipando de Curso de Formação Básica para o Trabalho ou que estejam trabalhando, não têm obrigatoriedade de par�cipar de oficinas de
Cultura. Contudo, os que es�verem sob estas condições mas cumprirem os requisitos do indicador, serão contabilizados. Condições do Indicador: Condições para
o adolescente entrar para o cálculo: - Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos. Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de
oficina: - Adolescente ter par�cipado em uma ou mais oficinas de cultura no mês.”

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.5 Número absoluto de ações voltadas para fes�vidades e comemorações

Meta 3

Resultado 4

 

A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo 4 ações acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Baseado em orientações emanadas da área de saúde da SUASE e no status da pandemia em cada unidade
não foram realizadas a�vidades que promovessem aglomerações e entrada de atores externos na unidade. Sob essa perspec�va, solicita-se a desconsideração
desse indicador.”

 

Área Temá�ca 4. Profissionalização

Indicador
4.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em cursos de formação básica

para o trabalho

Meta 80%

Resultado 51%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 51% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes par�cipantes em cursos de formação
básica para o trabalho.

Orientações:

Serão considerados cursos de formação básica para o trabalho aqueles oferecidos por ins�tuições cer�ficadas e credenciadas para tal finalidade.

A unidade de análise é o adolescente e não o número de cursos, de modo que o adolescente par�cipante será considerado somente uma única
vez.

Adolescentes que já concluíram Cursos Profissionalizantes não serão contabilizados no cálculo de Par�cipação em Cursos Profissionalizantes.

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 60 dias corridos; e

Adolescente deve ter idade igual ou superior a 14 anos.

Condições para o adolescente ser considerado par�cipante em curso de formação básica para o trabalho:

Adolescente ter par�cipado de ao menos um curso de formação básica para o trabalho.”

 

Área Temá�ca 4. Profissionalização

Indicador
4.2 Percentual de adolescentes par�cipantes em a�vidades de orientação

profissional

Meta 80%

Resultado 100%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 100% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de par�cipação dos adolescentes em ações que visem
orientar os adolescentes quanto às habilidades e escolhas em relação à profissionalização e à inserção no mercado formal. Nesta perspec�va, faz-se necessário a
realização de oficinas de orientação profissional, apresentando o mercado de trabalho e os fatores e condições necessárias para o ingresso no mesmo. Cada
adolescente deve par�cipar de, no mínimo, (01) uma oficina de orientação profissional no mês. A função interven�va das oficinas de orientação profissional é
despertar o interesse do adolescente atendido sobre a profissionalização, favorecendo o autoconhecimento e a construção de novos ideais. Visa trabalhar, com
os jovens, informações sobre as profissões e obje�va contribuir para aquisição de competências pessoais, sociais e técnicas na preparação do adolescente para o
mercado produ�vo. A oficina poderá ser executada pela equipe socioeduca�va ou parceiros da rede como SINE, Sistema “S” e demais órgãos do governo
vinculados ao mercado produ�vo. As oficinas que não estão previstas no Manual de Oficinas, estão condicionadas à prévia validação pela Diretoria de Formação
Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer (DFP).”
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Área Temá�ca 5. Saúde

Indicador 5.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de saúde

Meta 90%

Resultado 100%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 105% executado acerca deste indicador, no entanto, consta no relatório SUASEPlan o percentual
de 100%.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes par�cipantes em ao menos uma oficina de
saúde no mês.

Orientações:

Serão consideradas as oficinas de saúde validadas pela Diretoria de Atenção à Saúde - DAS, executadas dentro ou fora das Unidades, por parceiros
ou equipe própria.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos.”

 

Área Temá�ca 5. Saúde

Indicador 5.2 Atendimento em saúde

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 100% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes par�cipantes em ao menos uma oficina de
saúde no mês. Orientações: Serão consideradas as oficinas de saúde validadas pela Diretoria de Atenção à Saúde - DAS, executadas dentro ou fora das Unidades,
por parceiros ou equipe própria. Condições do Indicador: Condições para o adolescente entrar para o cálculo: - Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias
corridos. Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de oficina de saúde: - Adolescente ter par�cipado em uma ou mais oficina de saúde no
mês.”

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.1 Número de fugas – Fugas internas

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo 0 eventos acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo verificar o número de fugas ocorridas a par�r da área interna da unidade
socioeduca�va. Ocorre nas situações em que o adolescente se desvencilha da área interna da unidade socioeduca�va em que se encontra por meio da
transposição da(s) barreira(s) a ele imposta(s), desde que alcançado o obje�vo pretendido. Também será considerada fuga interna quando o adolescente for
apreendido pela Policia Militar após seu acionamento. As tenta�vas de fugas internas não serão contadas para fins deste indicador.”

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.2 Número de fugas – Fugas externas

Meta 0

Resultado 1

 

A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo 1 eventos acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Descrição: é a situação em que o adolescente desvencilha-se do profissional que o acompanha, durante a
saída da ins�tuição. Será considerada fuga externa mesmo quando o adolescente for apreendido pela Policia Militar após o acionamento.”

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.3 Percentual de retorno de adolescentes em saídas

Meta 95%

Resultado 100%
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A OS informou em seu relatório o percentual de 100% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Este indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que realizam saídas com ou sem
acompanhamento. Para efeito desse cálculo, interessa conhecer aqueles adolescentes que retornam das saídas, além do número de adolescentes que realizam
estas saídas em relação ao total de adolescentes da unidade, compondo-se um índice. Compreende-se por acompanhamento aquela situação em que o
adolescente, estando em uma saída ou a�vidade externa, é acompanhado por um profissional da unidade socioeduca�va. As saídas preenchidas na coluna
denominada "Encaminhamento" não serão consideradas para o cálculo. A mensuração deste indicador leva em conta a medida do adolescente, o tempo de
admissão, as saídas realizadas com e sem acompanhamento bem como os retornos das saídas realizadas com e sem acompanhamento.”

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.4 Quan�dade de rebeliões

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo 0 eventos acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que Rebelião é um evento de alta complexidade, realizado por um grupo de adolescentes, quando há perda do
controle da equipe de segurança e suspensão da ro�na do centro socioeduca�vo, sendo necessária a presença e a atuação direta da autoridade Policial Militar
para o reestabelecimento da ordem. A gestão do conflito é assumida por esta equipe especializada.”

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.5 Quan�dade de mo�ns

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo 0 eventos acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Este indicador tem como obje�vo aferir o número de eventos considerados mo�ns ocorridos nas unidades
socioeduca�vas. Mo�m é um evento de segurança que se caracteriza pela insurreição, organizada ou não, por um grupo de adolescentes, contra qualquer
autoridade ins�tuída. Caracteriza-se, também, por atos explícitos de desobediência, de não cumprimento de deveres e de desordem.”

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.6 Quan�dade de tumultos

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo 0 eventos acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Este indicador tem como obje�vo aferir o número de eventos considerados tumultos ocorridos nas unidades
socioeduca�vas. É considerado tumulto a ação de um grupo de adolescentes que u�liza de grave ameaça e ou violência e que resulta na paralisação parcial ou
total da ro�na. O controle da situação é realizado pelas próprias equipes de trabalho da unidade socioeduca�va. Nesse caso, pode haver a entrada da
autoridade Policial Militar visando, com sua presença, o apoio preven�vo e a inibição da ação dos adolescentes, sem atuação direta na gestão do conflito.”

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador
7.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Psicologia

Meta 100%

Resultado 83%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 83% executado acerca deste indicador, no entanto, consta no relatório SUASEPlan o percentual de
91%.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de psicologia. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pelas equipes de
psicologia. Condições do Indicador: Condições para o adolescente entrar para o cálculo: - Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos; Condições
para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico individual: - Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da
unidade socioeduca�va de psicologia, por semana. Mínimo de 4 atendimentos no mês.”

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente
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Indicador 7.2 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Serviço Social

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 100% executado acerca deste indicador, no entanto, consta no relatório SUASEPlan o percentual
de 95%.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de serviço social. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pelas equipes de
serviço social.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos; Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico
individual:

Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de serviço social, quinzenalmente. Mínimo de 2
atendimentos no mês.”

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador
7.3 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Pedagogia

Meta 100%

Resultado 65%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 65% executado acerca deste indicador, no entanto, consta no relatório SUASEPlan o percentual de
63%.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de pedagogia. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pelas equipes de
pedagogos. Condições do Indicador: Condições para o adolescente entrar para o cálculo: - Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos; Condições
para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico individual: - Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da
unidade socioeduca�va de pedagogia, mensalmente. Mínimo de 1 atendimentos no mês.”

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador
7.4 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Terapia Ocupacional

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 100% executado acerca deste indicador, no entanto, consta no relatório SUASEPlan o percentual
de 95%.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de terapia ocupacional. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pela
equipe de terapeuta ocupacional.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos; Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico
individual:

Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de pedagogia, mensalmente. Mínimo de 1
atendimentos no mês.

NA = Não se aplica. Nesse caso não havia contratação do profissional de Terapia Ocupacional no

quadro de profissionais.”

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador
7.5 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Assistencia Jurídica

Meta 100%

Resultado 86%
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A OS informou em seu relatório o percentual de 86% executado acerca deste indicador, no entanto, consta no relatório SUASEPlan o percentual de
84%.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual da área jurídica. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pela equipe de
assistência jurídica.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos; Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico
individual:

Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de assistência jurídica, mensalmente. Mínimo de
1 atendimentos no mês.”

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador
7.6 Percentual de pactuação do Plano Indivual de Atendimento (PIA) dentro

do prazo

Meta 100%

Resultado 88%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 88% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir a pactuação do Plano Individual de Atendimento (PIA) realizada em
conjunto com adolescente e a sua família. Orientações: O Plano Individual de Atendimento deverá ser realizado em até 40 dias corridos em relação a data de
admissão do adolescente na unidade socioeduca�va. Somente os adolescentes com referência familiar serão contabilizados no quesito “PIA pactuado com a
par�cipação de sua família”.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 45 dias corridos; e

45º dia do adolescente na unidade estar dentro do mês de referência.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador
7.7 Percentual de protocolo do Plano Indivual de Atendimento (PIA) dentro

do prazo

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 100% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “O Plano Individual de Atendimento deverá ser protocolado em até 45 dias corridos em relação a data de
admissão do adolescente na unidade socioeduca�va.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

-Quan�dade de dias na unidade superior a 45 dias corridos; e

-45º dia do adolescente na unidade estar dentro do mês de referência.

No mês de março de 2021 havia um PIA para ser protocolado e ele foi entregue dentro do prazo.”

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador
7.8 Percentual de adolescentes com documentação providenciada dentro do

prazo

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 100% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o protocolo do PIA pactuado dentro do prazo. Orientações: O Plano
Individual de Atendimento deverá ser protocolado em até 45 dias corridos em relação a data de admissão do adolescente na unidade socioeduca�va. Condições
do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 45 dias corridos; e
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45º dia do adolescente na unidade estar dentro do mês de referência

 

QUADRO 7 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS - UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DE SÃO JERÔNIMO

 

 

Área Temá�ca

 

Indicador

2º Período Avaliatório

Metas Resultados

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ENSINO

1.1 Percentual de adolescentes
matriculados em escola formal 100% 100%

1.2
Percentual de adolescentes

com frequência acima de 75% em escola
formal

100% 93%

1.3
Percentual de adolescentes

em internação provisória em
acompanhamento pedagógico

 

100%

 

100%

1.4 Número absoluto de oficinas
de incen�vo aos estudos 6 1

1.5
Percentual de adolescentes

frequentes às oficinas de incen�vo aos
estudos

90% 100%

 

2

 

Família

2.1

Percentual de adolescentes
com familiares envolvidos no cumprimento
da

medida socioeduca�va

100% 100%

2.2 Número absoluto de ações
voltadas para as famílias 4 281

 

 

 

3

 

 

 

Esporte
e Cultura

3.1 Número Absoluto de
oficinas de esporte 8 5

3.2 Percentual de adolescentes
envolvidos em oficinas de esporte 80% 100%

3.3 Número absoluto de oficinas
de cultura 6 15

3.4 Percentual de adolescentes
envolvidos em oficinas de cultura 80% 99%

3.5
Número absoluto de ações

voltadas para fes�vidades e
comemorações

3 4

 

Área Temá�ca

 

Indicador

 

4

 

Profissionalização

4.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em cursos de formação bá
trabalho

4.2 Percentual de adolescentes par�cipantes em a�vidades de orientação pro

 

5

 

Saúde

5.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de saúde

5.2 Atendimento em saúde

 

 

 

 

06

 

 

 

 

Segurança

6.1 Número de fugas internas

6.2 Número de fugas externas

6.3 Percentual de retorno de adolescentes em saídas

6.4 Quan�dade de rebeliões

6.5 Quan�dade de mo�ns

6.6 Quan�dade de tumultos

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1
Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Psicologia

 

7.2

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Serviço Social
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7

 

Atendimento ao
Adolescente

 

7.3

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Pedagogia

 

7.4

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Terapia Ocupacional

  

 

7.5

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Assistência Jurídica

 

7.6

Percentual de Pactuação do Plano Individual de Atendimento (PIA) dentro

do prazo

 

7.7

Percentual de protocolo do Plano Individual de Atendimento (PIA) dentro

do prazo

 

7.8

Percentual de adolescentes com documentação providenciada dentro do

Prazo

 

2.7 – Detalhamento dos resultados alcançados – São Jerônimo:

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador 1.1 Percentual de adolescentes matriculados em escola formal

Meta 100%

Resultado 92%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 100% executado acerca deste indicador, no entanto, no relatório SUASEPlan consta o percentual
de 92%.

A OS informa em seu relatório que “Este indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes matriculados nas a�vidades de ensino
formal. Para ser considerado no cálculo do indicador, o adolescente deverá ter sido admi�do há pelo menos 40 dias.”

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador
1.1 Percentual de adolescentes com frequência acima de 75% em escola

formal

Meta 100%

Resultado 96%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 93% executado acerca deste indicador, no entanto, no relatório SUASEPlan consta o percentual de
96%.

A OS informa em seu relatório que “Ação que deve acompanhar a frequência escolar do adolescente que deverá contabilizar no mínimo 75%
(setenta e cinco por cento) de frequência em cada mês. Para garan�r a frequência escolar é necessário a construção de estreita parceria com a equipe gestora
das escolas e professores. A escola deve aferir em números semanalmente a frequência escolar de cada adolescente, pois o acompanhamento é feito de perto
pelo núcleo gerencial da SUASE, pois trata-se de indicador da educação de plano de gestão. O acompanhamento da frequência escolar pode se desdobrar em
intervenções diretas com o adolescente quanto as dificuldades de aprendizagem, falta de desejo em frequentar a escola, etc.”

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador
1.2 Percentual de adolescentes em internação provisória em

acompanhamento pedagogico

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 100% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Este indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes inseridos e frequentes nas a�vidades de
acompanhamento pedagógico.

Orientações:

Não será considerado para o cálculo o mês de janeiro, tendo em vista o recesso das a�vidades escolares.

Em caso de a situação da a�vidade educacional da escola ser: greve escolar, sem professor, férias e licença médica, a Diretoria de Formação
Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer deverá ser informada da situação. Estes casos influenciarão na quan�dade de dias le�vos previstos no mês.
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O uso da opção “licença médica” do adolescente deve ser excepcional: apenas para casos de licença maternidade, hospitalização e outros casos
avaliados pela unidade. Estes casos também influenciarão na quan�dade de dias le�vos previstos no mês, não caracterizando infrequência.

Serão consideradas A�vidades de Acompanhamento Pedagógico as que forem desenvolvidas em parceria com Secretaria Estadual de Educação ou
outra ins�tuição credenciada.”

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador 1.3 Número absoluto de oficinas de incen�vo aos estudos

Meta 6

Resultado 1

 

A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo 01 ações acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Oficinas de orientação que visem possibilitar o fortalecimento dos vínculos escolares, auxiliando nas
dificuldades de aprendizagem e na diminuição da defasagem escolar. Além disso, proporcionam o acompanhamento das tarefas extraclasse dos jovens, como a
realização dos “deveres” e trabalhos escolares e devem ocorrer em um formato dinâmico, dis�nto do formato “sala de aula”. Tem como obje�vo ressignificar a
relação do adolescente atendido com o espaço escolar, bem como considerar a sua realidade, referências familiares e de trabalho, histórico de vida, vivências e
conhecimentos prévios. Visa criar novos hábitos de estudos associando a escola ao prazer e não à obrigação. Intenciona também incen�var a cultura e o
exercício da cidadania.”

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador
1.4 Percentual de adolescentes com frequência às oficinas de incen�vo ao

estudo

Meta 90%

Resultado 96%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 100% executado acerca deste indicador, no entanto, no relatório SUASEPlan consta o percentual
de 96%.

A OS informa em seu relatório que “Este indicador busca apurar a inserção de cada adolescente em, pelo menos, 2 oficinas por mês. Devem ser
considerados os adolescentes presentes na unidade há mais de 5 dias corridos.”

 

Área Temá�ca 2. Família

Indicador
2.1 Percentual de adolescentes com familiares envolvidos no cumprimento

da medida socioeduca�va

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 100% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Para este indicador devem ser considerados os adolescentes com mais de 40 dias de admissão na unidade e a
par�cipação da família no envolvimento do cumprimento da medida deve obedecer às seguintes condições:

1. A família ou referência familiar do adolescente deve ter sido atendida pela equipe técnica na unidade por uma ou mais vezes;

2. A família ou referência familiar deve ter par�cipado por uma ou mais vezes dos encaminhamentos referentes ao eixo saúde ensino ou
profissionalização;

 

Área Temá�ca 2. Família

Indicador 2.2 Número absoluto de ações voltadas para família

Meta 4

Resultado 281

 

A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo 281 ações acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Para este indicador devem ser consideradas as ações: grupos temá�cos, oficinas, cursos, visita domiciliar,
atendimentos técnicos, eventos promovidos pela unidade e atendimentos telefônicos qualificados para as famílias dos adolescentes em cumprimento de
medida, que têm como obje�vo principal o fortalecimento dos vínculos familiares e a corresponsabilização dos familiares no processo socioeduca�vo.”

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura
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Indicador 3.1 Número absoluto de oficinas de esporte

Meta 8

Resultado 5

 

A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo 5 ações acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Descrição: a�vidades que visam, através de modalidades espor�vas, trabalhar a introjeção de regras e limites,
as relações de grupo, o trabalho em equipe, as emoções, o respeito e responsabilidade. Importante diversificar as modalidades espor�vas, bem como as
a�vidades recrea�vas e intelectuais, ampliando o repertório e as possibilidades do adolescente. Além de possibilitar ao grupo um momento para a prá�ca
espor�va orientada é necessário o trabalho de oficinas que relacionem o esporte com outros eixos da medida como saúde e cultura.

Serão consideradas:

Oficinas validadas pela Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer – DFP.

Oficinas com parceiros externos, validadas pela unidade e enviada para a DFP para acompanhamento.

Oficinas executadas conforme o Manual de Oficinas das Unidades Socioeduca�vas e validadas pela unidade.”

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.2 Percentual de adolescentes envolvidos em oficinas de esporte

Meta 80%

Resultado 95%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 100% executado acerca deste indicador, no entanto, consta no relatório SUASEPlan o percentual
de 95%.

A OS informa em seu relatório que “Descrição: Esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de
Esporte.

Orientações:

Os adolescentes devem par�cipar, no mínimo, de uma oficina de Esporte no mês.

Adolescentes que estejam par�cipando de Curso de Formação Básica para o Trabalho ou que estejam trabalhando, não têm obrigatoriedade de
par�cipar de oficinas de Esporte.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos. Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de oficina:

Adolescente ter par�cipado em uma ou mais oficinas de esporte no mês.”

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.3 Número absoluto de oficinas de cultura

Meta 6

Resultado 15

 

A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo 15 ações acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “A�vidades que devem ser ofertadas no sen�do de acolher a cultura do adolescente, oportunizar novas
possibilidades de expressão cultural e legi�mar os espaços de a�vidades culturais na cidade e na unidade. Das a�vidades propostas, metade deve acontecer por
meio de oficinas (com planejamento envolvendo obje�vos e metodologia definidos), podendo ser complementadas por a�vidades orientadas, palestras, eventos
e a�vidades externas.

Serão consideradas:

Oficinas validadas pela Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer – DFP.

Oficinas com parceiros externos, validadas pela unidade e enviada para a DFP para acompanhamento.

Oficinas executadas conforme o Manual de Oficinas das Unidades Socioeduca�vas e validadas pela unidade.”

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.4 Percentual de adolescentes envolvidos em oficinas de cultura

Meta 80%

Resultado 99%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 99% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que:
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“Orientações:

Os adolescentes devem par�cipar, no mínimo, de uma oficina de Cultura no mês. Adolescentes que estejam par�cipando de Curso de Formação
Básica para o Trabalho ou que estejam trabalhando, não têm obrigatoriedade de par�cipar de oficinas de Cultura. Contudo, os que es�verem sob estas
condições mas cumprirem os requisitos do indicador, serão contabilizados.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos. Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de oficina:

Adolescente ter par�cipado em uma ou mais oficinas de cultura no mês.”

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.5 Número absoluto de ações voltadas para fes�vidades e comemorações

Meta 3

Resultado 4

 

A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo 4 ações acerca deste indicador, bem como não consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Baseado em orientações emanadas da área de saúde da SUASE e no status da pandemia em cada unidade
não foram realizadas a�vidades que promovessem aglomerações e entrada de atores externos na unidade. Sob essa perspec�va, solicita-se a desconsideração
desse indicador.”

 

Área Temá�ca 4. Profissionalização

Indicador
4.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em cursos de formação básica

para o trabalho

Meta 80%

Resultado 95%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 95% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes par�cipantes em cursos de formação
básica para o trabalho.

Orientações:

Serão considerados cursos de formação básica para o trabalho aqueles oferecidos por ins�tuições cer�ficadas e credenciadas para tal finalidade.

A unidade de análise é o adolescente e não o número de cursos, de modo que o adolescente par�cipante será considerado somente uma única
vez.

Adolescentes que já concluíram Cursos Profissionalizantes não serão contabilizados no cálculo de Par�cipação em Cursos Profissionalizantes.

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 60 dias corridos; e

Adolescente deve ter idade igual ou superior a 14 anos. Condições para o adolescente ser considerado par�cipante em curso de formação básica
para o trabalho:

Adolescente ter par�cipado de ao menos um curso de formação básica para o trabalho.”

 

Área Temá�ca 4. Profissionalização

Indicador
4.2 Percentual de adolescentes par�cipantes em a�vidades de orientação

profissional

Meta 80%

Resultado 100%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 100% executado acerca deste indicador, no entanto, consta no relatório SUASEPlan o percentual
de 100%.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de par�cipação dos adolescentes em ações que visem
orientar os adolescentes quanto às habilidades e escolhas em relação à profissionalização e à inserção no mercado formal. Nesta perspec�va, faz-se necessário a
realização de oficinas de orientação profissional, apresentando o mercado de trabalho e os fatores e condições necessárias para o ingresso no mesmo. Cada
adolescente deve par�cipar de, no mínimo, (01) uma oficina de orientação profissional no mês. A função interven�va das oficinas de orientação profissional é
despertar o interesse do adolescente atendido sobre a profissionalização, favorecendo o autoconhecimento e a construção de novos ideais. Visa trabalhar, com
os jovens, informações sobre as profissões e obje�va contribuir para aquisição de competências pessoais, sociais e técnicas na preparação do adolescente para o
mercado produ�vo. A oficina poderá ser executada pela equipe socioeduca�va ou parceiros da rede como SINE, Sistema “S” e demais órgãos do governo
vinculados ao mercado produ�vo. As oficinas que não estão previstas no Manual de Oficinas, estão condicionadas à prévia validação pela Diretoria de Formação
Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer (DFP)”
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Área Temá�ca 5. Saúde

Indicador 5.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de saúde

Meta 90%

Resultado 94%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 97% executado acerca deste indicador, no entanto, consta no relatório SUASEPlan o percentual de
94%.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes par�cipantes em ao menos uma oficina de
saúde no mês.

Orientações:

Serão consideradas as oficinas de saúde validadas pela Diretoria de Atenção à Saúde - DAS, executadas dentro ou fora das Unidades, por parceiros
ou equipe própria.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos.”

 

Área Temá�ca 5. Saúde

Indicador 5.2 Atendimento em saúde

Meta 100%

Resultado 97%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 97% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes par�cipantes em ao menos uma oficina de
saúde no mês. Orientações: Serão consideradas as oficinas de saúde validadas pela Diretoria de Atenção à Saúde - DAS, executadas dentro ou fora das Unidades,
por parceiros ou equipe própria.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos. Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de oficina de saúde:

Adolescente ter par�cipado em uma ou mais oficinas de saúde no mês.”

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.1 Número de fugas internas

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo 0 eventos acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo verificar o número de fugas ocorridas a par�r da área interna da unidade
socioeduca�va. Ocorre nas situações em que o adolescente se desvencilha da área interna da unidade socioeduca�va em que se encontra por meio da
transposição da(s) barreira(s) a ele imposta(s), desde que alcançado o obje�vo pretendido. Também será considerada fuga interna quando o adolescente for
apreendido pela Policia Militar após seu acionamento. As tenta�vas de fugas internas não serão contadas para fins deste indicador.”

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.2 Número de fugas externas

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo 0 eventos acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Descrição: é a situação em que o adolescente desvencilha-se do profissional que o acompanha, durante a
saída da ins�tuição. Será considerada fuga externa mesmo quando o adolescente for apreendido pela Policia Militar após o acionamento.”

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.3 Percentual de retorno de adolescentes em saídas
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Meta 95%

Resultado 100%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 100% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Este indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que realizam saídas com ou sem
acompanhamento. Para efeito desse cálculo, interessa conhecer aqueles adolescentes que retornam das saídas, além do número de adolescentes que realizam
estas saídas em relação ao total de adolescentes da unidade, compondo-se um índice. Compreende-se por acompanhamento aquela situação em que o
adolescente, estando em uma saída ou a�vidade externa, é acompanhado por um profissional da unidade socioeduca�va. As saídas preenchidas na coluna
denominada "Encaminhamento" não serão consideradas para o cálculo. A mensuração deste indicador leva em conta a medida do adolescente, o tempo de
admissão, as saídas realizadas com e sem acompanhamento bem como os retornos das saídas realizadas com e sem acompanhamento.”

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.4 Quan�dade de rebeliões

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo 0 eventos acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Rebelião é um evento de alta complexidade, realizado por um grupo de adolescentes, quando há perda do
controle da equipe de segurança e suspensão da ro�na do centro socioeduca�vo, sendo necessária a presença e a atuação direta da autoridade Policial Militar
para o reestabelecimento da ordem. A gestão do conflito é assumida por esta equipe especializada.”

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.5 Quan�dade de mo�ns

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo 0 eventos acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Este indicador tem como obje�vo aferir o número de eventos considerados mo�ns ocorridos nas unidades
socioeduca�vas. Mo�m é um evento de segurança que se caracteriza pela insurreição, organizada ou não, por um grupo de adolescentes, contra qualquer
autoridade ins�tuída. Caracteriza-se, também, por atos explícitos de desobediência, de não cumprimento de deveres e de desordem.”

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.6 Quan�dade de tumultos

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo 0 eventos acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Este indicador tem como obje�vo aferir o número de eventos considerados tumultos ocorridos nas unidades
socioeduca�vas. É considerado tumulto a ação de um grupo de adolescentes que u�liza de grave ameaça e ou violência e que resulta na paralisação parcial ou
total da ro�na. O controle da situação é realizado pelas próprias equipes de trabalho da unidade socioeduca�va. Nesse caso, pode haver a entrada da
autoridade Policial Militar visando, com sua presença, o apoio preven�vo e a inibição da ação dos adolescentes, sem atuação direta na gestão do conflito.”

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador
7.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Psicologia

Meta 100%

Resultado 97%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 100% executado acerca deste indicador, no entanto, consta no relatório SUASEPlan o percentual
de 97%.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de psicologia. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pelas equipes de
psicologia.

Condições do Indicador:



01/08/2022 16:41 SEI/GOVMG - 50656265 - Relatório

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=58074037&in… 61/111

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos; Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico
individual:

Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de psicologia, por semana. Mínimo de 4
atendimentos no mês.”

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador
7.2 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Serviço Social

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 103% executado acerca deste indicador, no entanto, consta no relatório SUASEPlan o percentual
de 100%.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de serviço social. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pelas equipes de
serviço social.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos; Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico
individual:

Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de serviço social, quinzenalmente. Mínimo de 2
atendimentos no mês.”

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador
7.3 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Pedagogia

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 103% executado acerca deste indicador, no entanto, consta no relatório SUASEPlan o percentual
de 100%.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de pedagogia. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pelas equipes de
pedagogos.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos; Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico
individual:

Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de pedagogia, mensalmente. Mínimo de 1
atendimentos no mês.”

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador
7.4 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Terapia Ocupacional

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 103% executado acerca deste indicador, no entanto, consta no relatório SUASEPlan o percentual
de 100%.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de terapia ocupacional. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pela
equipe de terapeuta ocupacional.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos; Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico
individual:
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Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de pedagogia, mensalmente. Mínimo de 1
atendimentos no mês.

NA = Não se aplica. Nesse caso não havia contratação do profissional de Terapia Ocupacional no

quadro de profissionais.”

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador
7.5 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Assistencia Jurídica

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 103% executado acerca deste indicador, no entanto, consta no relatório SUASEPlan o percentual
de 100%.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual da área jurídica. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pela equipe de
assistência jurídica.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos; Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico
individual:

Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de assistência jurídica, mensalmente. Mínimo de
1 atendimentos no mês.”

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador
7.6 Percentual de pactuação do Plano Indivual de Atendimento (PIA) dentro

do prazo

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS não informou em seu relatório o percentual de 100% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir a pactuação do Plano Individual de Atendimento (PIA) realizada em
conjunto com adolescente e a sua família. Orientações: O Plano Individual de Atendimento deverá ser realizado em até 40 dias corridos em relação a data de
admissão do adolescente na unidade socioeduca�va. Somente os adolescentes com referência familiar serão contabilizados no quesito “PIA pactuado com a
par�cipação de sua família”.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 45 dias corridos; e

45º dia do adolescente na unidade estar dentro do mês de referência.”

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador
7.7 Percentual de protocolo do Plano Indivual de Atendimento (PIA) dentro

do prazo

Meta 100%

Resultado 80%

 

A OS não informou em seu relatório o percentual de 80% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o protocolo do PIA pactuado dentro do prazo. Orientações: O Plano
Individual de Atendimento deverá ser protocolado em até 45 dias corridos em relação a data de admissão do adolescente na unidade socioeduca�va. Condições
do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 45 dias corridos; e

45º dia do adolescente na unidade estar dentro do mês de referência.”

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.8 Percentual de adolescentes com documentação providenciada dentro do
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prazo

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 100% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Este indicador visa mensurar a capacidade da unidade de providenciar documentação para 100% dos
adolescentes admi�dos na unidade há, pelo menos, 30 dias. Deverão ser computados obrigatoriamente para a meta os seguintes documentos: Cer�dão de
Nascimento; Registro Geral, Cadastro de Pessoa Física.

Atualmente a par�r das informações emanadas da SUASE é possível comprovar apenas a existência dos documentos para os adolescentes e não
se eles foram providenciados dentro do prazo. A despeito disso, como é importante a existência da documentação dos adolescentes para diversos aspectos no
cumprimento da medida, foram emanadas recomendações de re�rada da documentação no prazo mais breve possível desde a entrada do adolescente em cada
unidade. Até o presente momento, não houve nenhuma situação relatada de ausência de documentação. Dessa forma, para efeitos de mensuração dos
resultados, a meta tem sido cumprida em todas as unidades.”

 

QUADRO 8 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS - UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DE UNAÍ

 

 

Área Temá�ca

 

Indicador

2º Período Avaliatório

Metas Resultados

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ENSINO

1.1 Percentual de adolescentes
matriculados em escola formal 100% 100%

1.2
Percentual de adolescentes

com frequência acima de 75% em escola
formal

100% 92%

1.3
Percentual de adolescentes

em internação provisória em
acompanhamento pedagógico

 

100%

 

17%

1.4 Número absoluto de oficinas
de incen�vo aos estudos 6 5

1.5
Percentual de adolescentes

frequentes às oficinas de incen�vo aos
estudos

90% 45%

 

2

 

Família

2.1

Percentual de adolescentes
com familiares envolvidos no cumprimento
da

medida socioeduca�va

100% 100%

2.2 Número absoluto de ações
voltadas para as famílias 4 871

 

 

 

3

 

 

 

Esporte
e Cultura

3.1 Número Absoluto de
oficinas de esporte 8 48

3.2 Percentual de adolescentes
envolvidos em oficinas de esporte 80% 97%

3.3 Número absoluto de oficinas
de cultura 6 12

3.4 Percentual de adolescentes
envolvidos em oficinas de cultura 80% 99%

3.5
Número absoluto de ações

voltadas para fes�vidades e
comemorações

3 6

 

Área Temá�ca

 

Indicador

 

4

 

Profissionalização

4.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em cursos de formação bá
trabalho

4.2
Percentual de adolescentes par�cipantes em a�vidades de orientação

profissional

 

5

 

Saúde

5.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de saúde

5.2 Atendimento em saúde
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6

 

 

 

 

Segurança

6.1 Número de fugas internas

6.2 Número de fugas externas

6.3 Percentual de retorno de adolescentes em saídas

6.4 Quan�dade de rebeliões

6.5 Quan�dade de mo�ns

6.6 Quan�dade de tumultos

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Atendimento ao
Adolescente

 

7.1

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Psicologia

 

7.2

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Serviço Social

 

7.3

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Pedagogia

 

7.4

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Terapia Ocupacional

  

 

7.5

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Assistência Jurídica

 

7.6

Percentual de Pactuação do Plano Individual de Atendimento (PIA) dentro

do prazo

 

7.7

Percentual de protocolo do Plano Individual de Atendimento (PIA) dentro

do prazo

 

7.8

Percentual de adolescentes com documentação providenciada dentro do

Prazo

 

2.8 – Detalhamento dos resultados alcançados – Unaí:

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador 1.1 Percentual de adolescentes matriculados em escola formal

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 100% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Este indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes matriculados nas a�vidades de ensino
formal. Para ser considerado no cálculo do indicador, o adolescente deverá ter sido admi�do há pelo menos 40 dias.”

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador
1.2 Percentual de adolescentes com frequência acima de 75% em escola

formal

Meta 100%

Resultado 92%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 92% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Ação que deve acompanhar a frequência escolar do adolescente que deverá contabilizar no mínimo 75%
(setenta e cinco por cento) de frequência em cada mês. Para garan�r a frequência escolar é necessário a construção de estreita parceria com a equipe gestora
das escolas e professores. A escola deve aferir em números semanalmente a frequência escolar de cada adolescente, pois o acompanhamento é feito de perto
pelo núcleo gerencial da SUASE, pois trata-se de indicador da educação de plano de gestão. O acompanhamento da frequência escolar pode se desdobrar em
intervenções diretas com o adolescente quanto as dificuldades de aprendizagem, falta de desejo em frequentar a escola, etc.”

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador 1.3 Percentual      de       adolescentes      em       internação      provisória      em

acompanhamento pedagogico
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Meta 100%

Resultado 17%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 17% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Este indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes inseridos e frequentes nas a�vidades de
acompanhamento pedagógico.

Orientações:

Não será considerado para o cálculo o mês de janeiro, tendo em vista o recesso das a�vidades escolares.

Em caso de a situação da a�vidade educacional da escola ser: greve escolar, sem professor, férias e licença médica, a Diretoria de Formação
Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer deverá ser informada da situação. Estes casos influenciarão na quan�dade de dias le�vos previstos no mês.

O uso da opção “licença médica” do adolescente deve ser excepcional: apenas para casos de licença maternidade, hospitalização e outros casos
avaliados pela unidade. Estes casos também influenciarão na quan�dade de dias le�vos previstos no mês, não caracterizando infrequência.

Serão consideradas A�vidades de Acompanhamento Pedagógico as que forem desenvolvidas em parceria com Secretaria Estadual de Educação ou
outra ins�tuição credenciada.

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador 1.4 Número absoluto de oficinas de incen�vo aos estudos

Meta 6

Resultado 5

 

A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo 5 ações acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Oficinas de orientação que visem possibilitar o fortalecimento dos vínculos escolares, auxiliando nas
dificuldades de aprendizagem e na diminuição da defasagem escolar. Além disso, proporcionam o acompanhamento das tarefas extraclasse dos jovens, como a
realização dos “deveres” e trabalhos escolares e devem ocorrer em um formato dinâmico, dis�nto do formato “sala de aula”. Tem como obje�vo ressignificar a
relação do adolescente atendido com o espaço escolar, bem como considerar a sua realidade, referências familiares e de trabalho, histórico de vida, vivências e
conhecimentos prévios. Visa criar novos hábitos de estudos associando a escola ao prazer e não à obrigação. Intenciona também incen�var a cultura e o
exercício da cidadania.”

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador
1.5 Percentual de adolescentes com frequência às oficinas de incen�vo ao

estudo

Meta 90%

Resultado 45%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 45% executado acerca deste indicador no quadro compara�vo, no entanto, no relatório detalhado
consta o percentual de 99%.

A OS informa em seu relatório que “Este indicador busca apurar a inserção de cada adolescente em, pelo menos, 2 oficinas por mês. Devem ser
considerados os adolescentes presentes na unidade há mais de 5 dias corridos.”

 

Área Temá�ca 2. Família

Indicador
2.1 Percentual de adolescentes com familiares envolvidos no cumprimento da

medida socioeduca�va

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 100% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Para este indicador devem ser considerados os adolescentes com mais de 40 dias de admissão na unidade e a
par�cipação da família no envolvimento do cumprimento da medida deve obedecer as seguintes condições:

1. A família ou referência familiar do adolescente deve ter sido atendida pela equipe técnica na unidade por uma ou mais vezes;

2. A família ou referência familiar deve ter par�cipado por uma ou mais vezes dos encaminhamentos referentes ao eixo saúde ensino ou
profissionalização;”

 

Área Temá�ca 2. Família

Indicador 2.2 Número absoluto de ações voltadas para família
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Meta 4

Resultado 871

 

A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo 871 ações acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Para este indicador devem ser consideradas as ações: grupos temá�cos, oficinas, cursos, visita domiciliar,
atendimentos técnicos, eventos promovidos pela unidade e atendimentos telefônicos qualificados para as famílias dos adolescentes em cumprimento de
medida, que têm como obje�vo principal o fortalecimento dos vínculos familiares e a corresponsabilização dos familiares no processo socioeduca�vo.”

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.1 Número absoluto de oficinas de esporte

Meta 8

Resultado 48

 

A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo de 48 executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Descrição: a�vidades que visam, através de modalidades espor�vas, trabalhar a introjeção de regras e limites,
as relações de grupo, o trabalho em equipe, as emoções, o respeito e responsabilidade. Importante diversificar as modalidades espor�vas, bem como as
a�vidades recrea�vas e intelectuais, ampliando o repertório e as possibilidades do adolescente. Além de possibilitar ao grupo um momento para a prá�ca
espor�va orientada é necessário o trabalho de oficinas que relacionem o esporte com outros eixos da medida como saúde e cultura.

Serão consideradas:

Oficinas validadas pela Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer – DFP.

Oficinas com parceiros externos, validadas pela unidade e enviada para a DFP para acompanhamento.

Oficinas executadas conforme o Manual de Oficinas das Unidades Socioeduca�vas e validadas pela unidade.”

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.2 Percentual de adolescentes envolvidos em oficinas de esporte

Meta 80%

Resultado 97%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 97% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Descrição: Esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de
Esporte. Orientações: Os adolescentes devem par�cipar, no mínimo, de uma oficina de Esporte no mês. Adolescentes que estejam par�cipando de Curso de
Formação Básica para o Trabalho ou que estejam trabalhando, não têm obrigatoriedade de par�cipar de oficinas de Esporte.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos. Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de oficina:

Adolescente ter par�cipado em uma ou mais oficinas de esporte no mês.”

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.3 Número absoluto de oficinas de cultura

Meta 6

Resultado 12

 

A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo 12 ações acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “A�vidades que devem ser ofertadas no sen�do de acolher a cultura do adolescente, oportunizar novas
possibilidades de expressão cultural e legi�mar os espaços de a�vidades culturais na cidade e na unidade. Das a�vidades propostas, metade deve acontecer por
meio de oficinas (com planejamento envolvendo obje�vos e metodologia definidos), podendo ser complementadas por a�vidades orientadas, palestras, eventos
e a�vidades externas.

Serão consideradas:

Oficinas validadas pela Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer – DFP

Oficinas com parceiros externos, validadas pela unidade e enviada para a DFP para acompanhamento.

Oficinas executadas conforme o Manual de Oficinas das Unidades Socioeduca�vas e validadas pela unidade.”

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura
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Indicador 3.4 Percentual de adolescentes envolvidos em oficinas de cultura

Meta 80%

Resultado 99%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 99% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que:

“Orientações:

Os adolescentes devem par�cipar, no mínimo, de uma oficina de Cultura no mês. Adolescentes que estejam par�cipando de Curso de Formação
Básica para o Trabalho ou que estejam trabalhando, não têm obrigatoriedade de par�cipar de oficinas de Cultura. Contudo, os que es�verem sob estas
condições mas cumprirem os requisitos do indicador, serão contabilizados.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos. Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de oficina:

Adolescente ter par�cipado em uma ou mais oficinas de cultura no mês.”

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.5 Número absoluto de ações voltadas para fes�vidades e comemorações

Meta 3

Resultado 6

 

A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo 6 ações acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Baseado em orientações emanadas da área de saúde da SUASE e no status da pandemia em cada unidade
não foram realizadas a�vidades que promovessem aglomerações e entrada de atores externos na unidade. Sob essa perspec�va, solicita-se a desconsideração
desse indicador.”

 

Área Temá�ca 4. Profissionalização

Indicador
4.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em cursos de formação básica

para o trabalho

Meta 80%

Resultado 78%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 78% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes par�cipantes em cursos de formação
básica para o trabalho.

Orientações:

Serão considerados cursos de formação básica para o trabalho aqueles oferecidos por ins�tuições cer�ficadas e credenciadas para tal finalidade.

A unidade de análise é o adolescente e não o número de cursos, de modo que o adolescente par�cipante será considerado somente uma única
vez.

Adolescentes que já concluíram Cursos Profissionalizantes não serão contabilizados no cálculo de Par�cipação em Cursos Profissionalizantes.

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 60 dias corridos; e

Adolescente deve ter idade igual ou superior a 14 anos.

Condições para o adolescente ser considerado par�cipante em curso de formação básica para o trabalho:

Adolescente ter par�cipado de ao menos um curso de formação básica para o trabalho.”

 

Área Temá�ca 4. Profissionalização

Indicador
4.2 Percentual de  adolescentes par�cipantes  em a�vidades de  orientação

profissional

Meta 80%

Resultado 100%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 100% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.
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A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de par�cipação dos adolescentes em ações que visem
orientar os adolescentes quanto às habilidades e escolhas em relação à profissionalização e à inserção no mercado formal. Nesta perspec�va, faz-se necessário a
realização de oficinas de orientação profissional, apresentando o mercado de trabalho e os fatores e condições necessárias para o ingresso no mesmo. Cada
adolescente deve par�cipar de, no mínimo, (01) uma oficina de orientação profissional no mês. A função interven�va das oficinas de orientação profissional é
despertar o interesse do adolescente atendido sobre a profissionalização, favorecendo o autoconhecimento e a construção de novos ideais. Visa trabalhar, com
os jovens, informações sobre as profissões e obje�va contribuir para aquisição de competências pessoais, sociais e técnicas na preparação do adolescente para o
mercado produ�vo. A oficina poderá ser executada pela equipe socioeduca�va ou parceiros da rede como SINE, Sistema “S” e demais órgãos do governo
vinculados ao mercado produ�vo. As oficinas que não estão previstas no Manual de Oficinas, estão condicionadas à prévia validação pela Diretoria de Formação
Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer (DFP)”

 

Área Temá�ca 5. Saúde

Indicador 5.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de saúde

Meta 90%

Resultado 100%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 100% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes par�cipantes em ao menos uma oficina de
saúde no mês.

Orientações:

Serão consideradas as oficinas de saúde validadas pela Diretoria de Atenção à Saúde - DAS, executadas dentro ou fora das Unidades, por parceiros
ou equipe própria.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos.”

 

Área Temá�ca 5. Saúde

Indicador 5.2 Atendimento em saúde

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 100% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes par�cipantes em ao menos uma oficina de
saúde no mês.

Orientações: Serão consideradas as oficinas de saúde validadas pela Diretoria de Atenção à Saúde - DAS, executadas dentro ou fora das Unidades,
por parceiros ou equipe própria.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos. Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de oficina de saúde:

Adolescente ter par�cipado em uma ou mais oficinas de saúde no mês.”

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.1 Número de fugas internas

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo 0 eventos acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo verificar o número de fugas ocorridas a par�r da área interna da unidade
socioeduca�va. Ocorre nas situações em que o adolescente se desvencilha da área interna da unidade socioeduca�va em que se encontra por meio da
transposição da(s) barreira(s) a ele imposta(s), desde que alcançado o obje�vo pretendido. Também será considerada fuga interna quando o adolescente for
apreendido pela Policia Militar após seu acionamento. As tenta�vas de fugas internas não serão contadas para fins deste indicador.”

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.2 Número de fugas externas

Meta 0

Resultado 0
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A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo 0 eventos acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Descrição: é a situação em que o adolescente desvencilha-se do profissional que o acompanha, durante a
saída da ins�tuição. Será considerada fuga externa mesmo quando o adolescente for apreendido pela Policia Militar após o acionamento.”

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.3 Percentual de retorno de adolescentes em saídas

Meta 95%

Resultado 100%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 100% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Este indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que realizam saídas com ou sem
acompanhamento. Para efeito desse cálculo, interessa conhecer aqueles adolescentes que retornam das saídas, além do número de adolescentes que realizam
estas saídas em relação ao total de adolescentes da unidade, compondo-se um índice. Compreende-se por acompanhamento aquela situação em que o
adolescente, estando em uma saída ou a�vidade externa, é acompanhado por um profissional da unidade socioeduca�va. As saídas preenchidas na coluna
denominada "Encaminhamento" não serão consideradas para o cálculo. A mensuração deste indicador leva em conta a medida do adolescente, o tempo de
admissão, as saídas realizadas com e sem acompanhamento bem como os retornos das saídas realizadas com e sem acompanhamento.”

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.4 Quan�dade de rebeliões

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo 0 eventos acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Rebelião é um evento de alta complexidade, realizado por um grupo de adolescentes, quando há perda do
controle da equipe de segurança e suspensão da ro�na do centro socioeduca�vo, sendo necessária a presença e a atuação direta da autoridade Policial Militar
para o reestabelecimento da ordem. A gestão do conflito é assumida por esta equipe especializada.”

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.5 Quan�dade de Mo�ns

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo 0 eventos acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Este indicador tem como obje�vo aferir o número de eventos considerados mo�ns ocorridos nas unidades
socioeduca�vas. Mo�m é um evento de segurança que se caracteriza pela insurreição, organizada ou não, por um grupo de adolescentes, contra qualquer
autoridade ins�tuída. Caracteriza-se, também, por atos explícitos de desobediência, de não cumprimento de deveres e de desordem.”

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.6 Quan�dade de Tumultos

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informou em seu relatório o quan�ta�vo 0 eventos acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Este indicador tem como obje�vo aferir o número de eventos considerados tumultos ocorridos nas unidades
socioeduca�vas. É considerado tumulto a ação de um grupo de adolescentes que u�liza de grave ameaça e ou violência e que resulta na paralisação parcial ou
total da ro�na. O controle da situação é realizado pelas próprias equipes de trabalho da unidade socioeduca�va. Nesse caso, pode haver a entrada da
autoridade Policial Militar visando, com sua presença, o apoio preven�vo e a inibição da ação dos adolescentes, sem atuação direta na gestão do conflito.”

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador
7.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Psicologia

Meta 100%
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Resultado 88%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 88% executado acerca deste indicador, no entanto, consta no relatório SUASEPlan o percentual de
90%

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de psicologia. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pelas equipes de
psicologia.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos; Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico
individual:

Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de psicologia, por semana. Mínimo de 4
atendimentos no mês.”

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador
7.2 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Serviço Social

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 104% executado acerca deste indicador no entanto, consta no relatório SUASEPlan o percentual
de 99%

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de serviço social. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pelas equipes de
serviço social.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos; Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico
individual:

Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de serviço social, quinzenalmente. Mínimo de 2
atendimentos no mês.”

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador
7.3 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Pedagogia

Meta 100%

Resultado 98%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 98% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de pedagogia. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pelas equipes de
pedagogos.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos; Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico
individual:

Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de pedagogia, mensalmente. Mínimo de 1
atendimentos no mês.”

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador
7.4 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Terapia Ocupacional

Meta 100%

Resultado 0%

 

A OS não informou em seu relatório o percentual executado acerca deste indicador, bem como não consta no relatório SUASEPlan.
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A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de terapia ocupacional. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pela
equipe de terapeuta ocupacional.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos; Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico
individual:

Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de pedagogia, mensalmente. Mínimo de 1
atendimentos no mês.

NA = Não se aplica. Nesse caso não havia contratação do profissional de Terapia Ocupacional no quadro de profissionais.”

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador
7.5 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Assistencia Jurídica

Meta 100%

Resultado 92%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 92% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual da área jurídica. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pela equipe de
assistência jurídica.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos; Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico
individual:

Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de assistência jurídica, mensalmente. Mínimo de
1 atendimentos no mês.”

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador
7.6 Percentual de pactuação do Plano Indivual de Atendimento (PIA) dentro

do prazo

Meta 100%

Resultado 63%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 63% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir a pactuação do Plano Individual de Atendimento (PIA) realizada em
conjunto com adolescente e a sua família. Orientações: O Plano Individual de Atendimento deverá ser realizado em até 40 dias corridos em relação a data de
admissão do adolescente na unidade socioeduca�va.

Somente os adolescentes com referência familiar serão contabilizados no quesito “PIA pactuado com a par�cipação de sua família”.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 45 dias corridos; e

45º dia do adolescente na unidade estar dentro do mês de referência.”

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador
7.7 Percentual de protocolo do Plano Indivual de Atendimento (PIA) dentro do

prazo

Meta 100%

Resultado 88%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 88% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o protocolo do PIA pactuado dentro do prazo. Orientações: O Plano
Individual de Atendimento deverá ser protocolado em até 45 dias corridos em relação a data de admissão do adolescente na unidade socioeduca�va. Condições
do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 45 dias corridos; e
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45º dia do adolescente na unidade estar dentro do mês de referência.”

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador
7.8 Percentual de adolescentes com documentação providenciada dentro do

prazo

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informou em seu relatório o percentual de 100% executado acerca deste indicador, conforme consta no relatório SUASEPlan.

A OS informa em seu relatório que “Este indicador visa mensurar a capacidade da unidade de providenciar documentação para 100% dos
adolescentes admi�dos na unidade há, pelo menos, 30 dias.

Deverão ser computados obrigatoriamente para a meta os seguintes documentos: Cer�dão de Nascimento; Registro Geral, Cadastro de Pessoa
Física. Atualmente a par�r das informações emanadas da SUASE é possível comprovar apenas a existência dos documentos para os adolescentes e não se eles
foram providenciados dentro do prazo. A despeito disso, como é importante a existência da documentação dos adolescentes para diversos aspectos no
cumprimento da medida, foram emanadas recomendações de re�rada da documentação no prazo mais breve possível desde a entrada do adolescente em cada
unidade. Até o presente momento, não houve nenhuma situação relatada de ausência de documentação. Dessa forma, para efeitos de mensuração dos
resultados, a meta tem sido cumprida em todas as unidades.”

 

QUADRO 9 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS - UNIDADE SOCIOEDUCATIVA ANDRADAS

 

 

Área Temá�ca

 

Indicador

2º Período Avaliatório

Metas Resultados

 

 

 

1

 

 

 

ENSINO

1.1 Percentual de adolescentes
matriculados em escola formal 100% 100%

 

1.2

 

Percentual de adolescentes
com frequência acima de 75% em escola
formal

 

100%

 

78%

1.3

 

Percentual de adolescentes
frequentes às oficinas de incen�vo aos
estudos

 

90%

 

78%

 

2

 

Família

 

2.1

Percentual de adolescentes
com familiares envolvidos no cumprimento
da

medida socioeduca�va

 

100%

 

100%

2.2 Número absoluto de ações
voltadas para as famílias 4 399

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Esporte
e Cultura

3.1 Número Absoluto de
oficinas de esporte 8 8

3.2 Percentual de adolescentes
envolvidos em oficinas de esporte 80% 88%

3.3 Número absoluto de oficinas
de cultura 6 18

3.4 Percentual de adolescentes
envolvidos em oficinas de cultura 80% 86%

3.5
Número absoluto de ações

voltadas para fes�vidades e
comemorações

3 2

 

Área Temá�ca

 

Indicador

 

 

4

 

 

Profissionalização

4.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em cursos de formação básic
para o trabalho

4.2 Percentual de adolescentes par�cipantes em a�vidades de orientação
profissional

  5.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de saúde
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5 Saúde 5.2 Atendimento em saúde

 

 

 

6

 

 

 

Segurança

6.1 Percentual de retorno de adolescentes em saídas

6.2 Número de fugas – Fuga interna

6.3 Número de Tumulto

6.4 Número de Rebelião

6.5 Número de Mo�ns

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Atendimento ao
Adolescente

 

7.1

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Psicologia

 

7.2

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Serviço Social

 

7.3

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Pedagogia

 

7.4

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Terapia Ocupacional

  

 

7.5

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Assistência Jurídica

 

7.6

Percentual de Pactuação do Plano Individual de Atendimento (PIA) dentr
do

prazo

 

7.7

Percentual de protocolo do Plano Individual de Atendimento (PIA) dentr
do

prazo

 

7.8

Percentual de adolescentes com documentação providenciada dentro do

prazo

 

2.9 – Detalhamento dos resultados alcançados – Andradas:

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador 1.1 Percentual de adolescentes matriculados em escola formal

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que “Este indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes matriculados nas a�vidades de ensino
formal. Para ser considerado no cálculo do indicador, o adolescente deverá ter sido admi�do há pelo menos 40 dias.” indicando ainda que o resultado fá�co
alcançado no trimestre foi de 118%.

Cabe acrescentar que de acordo com os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 e do relatório encaminhado pela OS a unidade realizou
matrícula de 34 adolescentes antes dos 40 dias completos de admissão, totalizando 40 adolescentes matriculados. Tais dados se fossem considerados elevariam
o percentual do indicador à 118%, 18% a mais da meta pactuada.

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador 1.2 Percentual de adolescentes com frequência acima de 75% em escola formal

Meta 100%

Resultado 78%

 

A OS informa em seu relatório que “Ação que deve acompanhar a frequência escolar do adolescente que deverá contabilizar no mínimo 75%
(setenta e cinco por cento) de frequência em cada mês. Para garan�r a frequência escolar é necessária a construção de estreita parceria com a equipe gestora
das escolas e professores. A escola deve aferir em números semanalmente a frequência escolar de cada adolescente, pois o acompanhamento é feito de perto
pelo núcleo gerencial da SUASE, por se tratar de indicador da educação de plano de gestão. O acompanhamento da frequência escolar pode se desdobrar em
intervenções diretas com o adolescente quanto as dificuldades de aprendizagem, falta de desejo em frequentar a escola, etc..”

De acordo com os dados consultados no SUASEPlan 4º trimestre de 2021 o percentual alcançado pela unidade no indicador foi de 78%, pois para
base de calculo foi considerado o total de 40 adolescentes matriculados no período avaliatório. Para fins avaliatórios será considerada porcentagem de 78% que
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considera o critério de admissão de matrícula atual.

No mês de dezembro de 2021 verificamos nos relatório da OS e SUASEPlan um considerável aumento no percentual de frequência, chegando a
100%.

Desta feita, recomendamos a OS a manutenção das ar�culações realizadas com a equipe pedagógica estratégias para despertar o interesse dos
matriculados pela escola em parceria com a Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte,Cultura e Lazer.

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador 1.3 Percentual de adolescentes com frequência às oficinas de incen�vo ao estudo

Meta 90%

Resultado 78%

 

A OS informa em seu relatório que “Este indicador busca apurar a inserção de cada adolescente em, pelo menos, 2 oficinas por mês. Devem ser
considerados os adolescentes presentes na unidade há mais de 5 dias corridos.”

Os dados disponíveis no SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam que 43 adolescentes se encontram no critério do indicador e que desses 31
adolescentes par�ciparam das oficinas, o que representaria um percentual para 72% da meta pactuada.

Recomendamos a OS a que realize ar�culações com a equipe pedagógica para desenvolver estratégias para despertar o interesse dos
adolescentes pelas oficinas em parceria com a Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer.

 

Área Temá�ca 2. Família

Indicador 2.1 Percentual de adolescentes com familiares envolvidos no cumprimento da medida socioeduca�va

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que “Para este indicador devem ser considerados os adolescentes com mais de 40 dias de admissão na unidade e a
par�cipação da família no envolvimento do cumprimento da medida deve obedecer as seguintes condições:

1. A família ou referência familiar do adolescentes deve ter sido atendida pela equipe técnica na unidade por uma ou mais vezes;

2. A família ou referência familiar deve ter par�cipado por uma ou mais vezes dos encaminhamentos referentes ao eixo saúde ensino ou
profissionalização;

Importante destacar que no SUASEPlan para esse eixo constam dados referentes a três indicadores: Par�cipação da Família, Atendimento Técnico
Familiar e Contato Familiar Remoto. Entretanto, o indicador presente no Contrato 08.2021 é Percentual de adolescentes com familiares envolvidos no
cumprimento da medida socioeduca�va e este apresenta em sua descrição que se refere à par�cipação da família e atendimento técnico familiar. Dessa forma,
no relatório SUASEPlan sugere dados de dois indicadores para um indicador. Essa diferenciação atravessa o entendimento criando análises que podem estar
equivocadas.

Para efeitos de comparação e análise desse indicador, u�lizamos os dados colocados para Par�cipação da Família, apresentando divergência entre
os valores da OS e SUASEPlan, respec�vamente, 124% e 12%. Assim, no 4º trimestre de 2021, 42 adolescentes �veram familiares par�cipando dos
encaminhamentos pela OS e pelo SUASEPlan foram 04 adolescentes.

 

Área Temá�ca 2. Família

Indicador 2.2 Número absoluto de ações voltadas para família

Meta 4

Resultado 399

 

A OS informa em seu relatório que “Para este indicador devem ser consideradas as ações: grupos temá�cos, oficinas, cursos, visita domiciliar,
atendimentos técnicos, eventos promovidos pela unidade e atendimentos telefônicos qualificados para as famílias dos adolescentes em cumprimento de
medida, que têm como obje�vo principal o fortalecimento dos vínculos familiares e a corresponsabilização dos familiares no processo socioeduca�vo.”

As ações voltadas para a família assumiram o valor de 399 superando a quan�dade pactuada para este indicador.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.1 Número absoluto de oficinas de esporte

Meta 8

Resultado 8

 

A OS informa em seu relatório que “Descrição: a�vidades que visam, através de modalidades espor�vas, trabalhar a introjeção de regras e limites,
as relações de grupo, o trabalho em equipe, as emoções, o respeito e responsabilidade. Importante diversificar as modalidades espor�vas, bem como as
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a�vidades recrea�vas e intelectuais, ampliando o repertório e as possibilidades do adolescente. Além de possibilitar ao grupo um momento para a prá�ca
espor�va orientada é necessário o trabalho de oficinas que relacionem o esporte com outros eixos da medida como saúde e cultura.

Serão consideradas:

Oficinas validadas pela Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer –DFP.

Oficinas com parceiros externos, validadas pela unidade e enviada para a DFP para acompanhamento.

Oficinas executadas conforme o Manual de Oficinas das Unidades Socioeduca�vas e validadas pela unidade.”

A unidade ofertou 8 a�vidades de modalidades espor�vas alcançando êxito ao igualar com o valor pactuado para este indicador.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.2 Percentual de adolescentes envolvidos em oficinas de esporte

Meta 80%

Resultado 88%

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de Esporte.
Orientações:

Os adolescentes devem par�cipar, no mínimo, de uma oficina de Esporte no mês.

Adolescentes que estejam par�cipando de Curso de Formação Básica para o Trabalho ou que estejam trabalhando, não têm obrigatoriedade de
par�cipar de oficinas de Esporte.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos. Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de oficina:

Adolescente ter par�cipado em uma ou mais oficinas de esporte no mês.

Os dados disponíveis no relatório da OS para o   4º trimestre de 2021 apontam que 43 adolescentes se encontravam no critério do indicador e que
desses, 38 adolescentes par�ciparam das oficinas, o que representou um percentual de 88% da meta pactuada, resultando em 8% acima do valor es�pulado
para a meta.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.3 Número absoluto de oficinas de cultura

Meta 6

Resultado 18

 

A OS informa em seu relatório que “Para os indicadores do Programa de trabalho desse período do Centro Socioeduca�vo Santa Clara, u�lizamos
como referência para a mensuração dos resultados os dados referentes ao mês de março de 2020. Conforme descrito na introdução do relatório os
trabalhadores contratados pela Cogestão começaram a trabalhar na unidade em 18/02/2021. Dessa forma, no mês de fevereiro eles ainda estavam passando
por treinamento para a realização das a�vidades de modo que no mês de março eles realizaram em parceria ou de maneira direta os atendimentos aos
adolescentes.

A�vidades que devem ser ofertadas no sen�do de acolher a cultura do adolescente, oportunizar novas possibilidades de expressão cultural e
legi�mar os espaços de a�vidades culturais na cidade e na unidade. Das a�vidades propostas, metade deve acontecer por meio de oficinas (com planejamento
envolvendo obje�vos e metodologia definidos), podendo ser complementadas por a�vidades orientadas, palestras, eventos e a�vidades externas.

Serão consideradas:

Oficinas validadas pela Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer – DFP.

Oficinas com parceiros externos, validadas pela unidade e enviada para a DFP para acompanhamento.

Oficinas executadas conforme o Manual de Oficinas das Unidades Socioeduca�vas e validadas pela unidade.”

No 4º trimestre de 2021 foram executadas 18 oficinas culturais com a par�cipação dos adolescentes e superando a quan�dade estabelecida na
pactuação.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.4 Percentual de adolescentes envolvidos em oficinas de cultura

Meta 80%

Resultado 86%

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de cultura.
Orientações:

Os adolescentes devem par�cipar, no mínimo, de uma oficina de Cultura no mês. Adolescentes que estejam par�cipando de Curso de Formação
Básica para o Trabalho ou que estejam trabalhando, não têm obrigatoriedade de par�cipar de oficinas de Cultura. Contudo, os que es�verem sob estas
condições mas cumprirem os requisitos do indicador, serão contabilizados.

Condições do Indicador:
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Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos. Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de oficina:

Adolescente ter par�cipado em uma ou mais oficinas de cultura no mês.

No 4º trimestre de 2021 de acordo com os dados apontados pelo SUASEPlan havia 43 adolescentes na unidade com admissão a mais de 5 dias.
Desse total, aferiu-se que 36 adolescentes par�ciparam das oficinas de cultura em consonância com o indicador.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.5 Número absoluto de ações voltadas para fes�vidades e comemorações

Meta 3

Resultado 2

 

A OS informa em seu relatório que “Deverão ser promovidas fes�vidades e comemorações que oportunizem a par�cipação da família, o
desenvolvimento da autoes�ma dos adolescentes, o resgate de vínculos familiares e comunitários, do respeito e do envolvimento com datas que simbolizam os
valores culturais e os eixos de intervenção da medida. Neste sen�do, deverão ser comemoradas datas como: dia das mães, dia dos pais, aniversário do ECA,
Natal, aniversariantes do mês, festa junina, entre outras datas que sejam consideradas importantes.”

No 4° trimestre de 2021, a unidade promoveu duas ações envolvendo fes�vidades e comemorações. Importa ressaltar que o quadro de pandemia
ainda está presente o que dificulta o alcance da quan�dade estabelecida para este índice.

 

Área Temá�ca 4. Profissionalização

Indicador 4.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em cursos de formação básica para o trabalho

Meta 80%

Resultado 57%

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes par�cipantes em cursos de formação
básica para o trabalho.

Orientações:

Serão considerados cursos de formação básica para o trabalho aqueles oferecidos por ins�tuições cer�ficadas e credenciadas para tal finalidade.

A unidade de análise é o adolescente e não o número de cursos, de modo que o adolescente par�cipante será considerado somente uma única vez.

Adolescentes que já concluíram Cursos Profissionalizantes não serão contabilizados no cálculo de Par�cipação em Cursos Profissionalizantes.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 60 dias corridos; e

Adolescente deve ter idade igual ou superior a 14 anos.

Condições para o adolescente ser considerado par�cipante em curso de formação básica para o trabalho:

Adolescente ter par�cipado de ao menos um curso de formação básica para o trabalho.”

No 4º trimestre de 2021 havia 28 adolescentes na unidade com admissão a mais de 60 dias e com mais de 14 anos. Desse total, 16 par�ciparam
de cursos de formação básica para o trabalho, o que enseja um percentual de 57%.

Destacamos que o resultado apresentado está abaixo da meta pactuada e seria importante intervir neste eixo a par�r de estratégias construídas
em conjunto entre a equipe técnica da OS e a Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer, caso essa ação já não esteja
acontecendo.

 

Área Temá�ca 4. Profissionalização

Indicador 4.2 Percentual de adolescentes par�cipantes em a�vidades de orientação profissional

Meta 80%

Resultado 58%

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de par�cipação dos adolescentes em ações que visem
orientar os adolescentes quanto às habilidades e escolhas em relação à profissionalização e à inserção no mercado formal. Nesta perspec�va, faz-se necessário a
realização de oficinas de orientação profissional, apresentando o mercado de trabalho e os fatores e condições necessárias para o ingresso no mesmo. Cada
adolescente deve par�cipar de, no mínimo, (01) uma oficina de orientação profissional no mês.

A função interven�va das oficinas de orientação profissional é despertar o interesse do adolescente atendido sobre a profissionalização,
favorecendo o autoconhecimento e a construção de novos ideais. Visa trabalhar com os jovens informações sobre as profissões e obje�va contribuir para
aquisição de competências pessoais, sociais e técnicas na preparação do adolescente para o mercado produ�vo. A oficina poderá ser executada pela equipe
socioeduca�va ou parceiros da rede como SINE, Sistema “S” e demais órgãos do governo vinculados ao mercado produ�vo. As oficinas que não estão previstas
no Manual de Oficinas, estão condicionadas à prévia validação pela Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer (DFP).”

Neste período avalia�vo havia 38 adolescentes cumprindo as condições para par�cipação nesse indicador. Deste total, 22 par�ciparam de
a�vidades de orientação profissional o que gera um percentual de par�cipação de 58%. Sugerimos que a equipe da OS busque junto à DFP estratégias de
incen�vo e sensibilização com os adolescentes para elevar o valor dessa meta.
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Área Temá�ca 5. Saúde

Indicador 5.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de saúde

Meta 90%

Resultado 88%

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes par�cipantes em ao menos uma oficina de
saúde no mês.

Orientações:

Serão consideradas as oficinas de saúde validadas pela Diretoria de Atenção à Saúde - DAS, executadas dentro ou fora das Unidades, por parceiros
ou equipe própria.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos.

Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de oficina de saúde:

Adolescente ter par�cipado em uma ou mais oficinas de saúde no mês.

Para 43 adolescentes dentro dos critérios para este indicador, 38 par�ciparam das a�vidades oferecidas culminando num percentual de
par�cipação de 88% no 4º trimestre de 2021.

 

Área Temá�ca 5. Saúde

Indicador 5.2 Atendimento em saúde

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes que Tiveram o primeiro atendimento
com a enfermagem (enfermeiro ou enfermeira) em até 5 dias.

Orientações:

Serão considerados os primeiros atendimentos em saúde, executados dentro ou fora das unidades socioeduca�vas, por parceiros ou por equipe
própria.

Condições do Indicador

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Permanência no Centro Socioeduca�vo, em relação a data de admissão na Unidade Socioeduca�va, igual ou superior a 5 dias corridos, dentro do
mês de referência.

Condições para o adolescente ser considerado atendido pela enfermagem (enfermeiro ou enfermeira):

Adolescente atendido pela enfermagem em até 5 dias corridos, em relação a sua data de admissão.

No 4º trimestre de 2021 havia na unidade 09 adolescentes que cumpriam as condições do indicador e todos eles foram atendidos em
cumprimento às condições designadas revelando o resultado de 100% da meta.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.1 Percentual de retorno de adolescentes em saídas

Meta 95%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que “Este indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que realizam saídas com ou sem
acompanhamento. Para efeito desse cálculo, interessa conhecer aqueles adolescentes que retornam das saídas, além do número de adolescentes que realizam
estas saídas em relação ao total de adolescentes da unidade, compondo-se um índice.

Compreende-se por acompanhamento aquela situação em que o adolescente, estando em uma saída ou a�vidade externa, é acompanhado por
um profissional da unidade socioeduca�va. As saídas preenchidas na coluna denominada "Encaminhamento" não serão consideradas para o cálculo.

A mensuração deste indicador leva em conta a medida do adolescente, o tempo de admissão, as saídas realizadas com e sem acompanhamento
bem como os retornos das saídas realizadas com e sem acompanhamento.

Condições para o adolescente entrar para o cálculo: Estar admi�do há mais de 10 dias (Se for por retorno de evasão deve estar admi�do a mais de
21 dias). Para adolescentes com período de admissão entre 30 e 89 dias só serão contabilizados as saídas com acompanhamento. Aqueles adolescentes que
possuírem um tempo de admissão maior que 90 dias terão todas as saídas contabilizadas, tanto com acompanhamento quanto sem acompanhamento.

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 90 dias para os adolescentes em cumprimento de Internação (Os adolescentes que retornarem de
evasão terão a contagem reiniciada); ou - O não estar cumprindo medida disciplinar;



01/08/2022 16:41 SEI/GOVMG - 50656265 - Relatório

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=58074037&in… 78/111

Obteve-se um resultado de 100% para a meta de 95% pactuada neste período avalia�vo do 4º trimestre de modo que o retorno de adolescentes
ocorreu em todas as saídas propostas.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.2 Número de fugas – Fugas internas

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo verificar o número de fugas ocorridas a par�r da área interna da unidade
socioeduca�va. Ocorre nas situações em que o adolescente se desvencilha da área interna da unidade socioeduca�va em que se encontra por meio da
transposição da(s) barreira(s) a ele imposta(s), desde que alcançado o obje�vo pretendido. Também será considerada fuga interna quando o adolescente for
apreendido pela Policia Militar após seu acionamento. As tenta�vas de fugas internas não serão contadas para fins deste indicador.”

Conforme o relatório disponibilizado pela OS no 4º trimestre de 2021 não houve fuga interna na unidade.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.3 Número de Tumultos

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informa em seu relatório que “Este indicador tem como obje�vo aferir o número de eventos considerados tumultos ocorridos nas unidades
socioeduca�vas. É considerado tumulto a ação de um grupo de adolescentes que u�liza de grave ameaça e ou violência e que resulta na paralisação parcial ou
total da ro�na. O controle da situação é realizado pelas próprias equipes de trabalho da unidade socioeduca�va. Nesse caso, pode haver a entrada da
autoridade Policial Militar visando, com sua presença, o apoio preven�vo e a inibição da ação dos adolescentes, sem atuação direta na gestão do conflito.”

Para fins avaliatórios, no relatório da SUASEPlan constou que não houve evento considerado tumulto na unidade no 4º trimestre de 2021.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.4 Número de rebelião

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo verificar a quan�dade de eventos considerados rebeliões ocorridas nas
unidades socioeduca�vas. Rebelião é um evento de alta complexidade, realizado por um grupo de adolescentes, quando há perda do controle da equipe de
segurança e suspensão da ro�na do centro socioeduca�vo, sendo necessária a presença e a atuação direta da autoridade Policial Militar para o
reestabelecimento da ordem. A gestão do conflito é assumida por esta equipe especializada.”

Os dados auferidos, através do SUASEPlan, para o indicador número de rebelião informou que não houve evento considerado rebelião na unidade
no 4º trimestre de 2021.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.5 Número de Mo�ns

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informa em seu relatório que “Este indicador tem como obje�vo aferir o número de eventos considerados mo�ns ocorridos nas unidades
socioeduca�vas. Mo�m é um evento de segurança que se caracteriza pela insurreição, organizada ou não, por um grupo de adolescentes, contra qualquer
autoridade ins�tuída. Caracteriza-se, também, por atos explícitos de desobediência, de não cumprimento de deveres e de desordem.”

Seguindo a descrição concernente a mo�m informado para esse indicador, constata-se que não houve evento considerado mo�ns na unidade no
referido período avalia�vo.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Psicologia

Meta 100%

Resultado 95%
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A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de psicologia. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pelas equipes de
psicologia.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos;

Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico individual:

Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de psicologia, por semana. Mínimo de 4
atendimentos no mês.

O 4º trimestre de 2021 contou com 43 adolescentes na unidade que se enquadravam nas condições previstas no indicador e para 42 deles, os
atendimentos foram ofertados atendendo todos os critérios segundo o SUASEPlan.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.2 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Serviço Social

Meta 100%

Resultado 85%

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de serviço social. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pelas equipes de
serviço social.” de modo que o resultado dessa meta alcançou 85%.

Para o período avaliado, consta que dos 43 adolescentes na Unidade que se enquadravam nos critérios, �vemos 40 adolescentes atendidos por
técnicos com graduação em Serviço Social.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.3 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Pedagogia

Meta 100%

Resultado 64%

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de pedagogia. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pelas equipes de
pedagogos.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos;

Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico individual:

Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de pedagogia, mensalmente. Mínimo de 1
atendimento no mês.”

Com base nos dados apresentados pelo SUASEPlan, �vemos 44 adolescentes na unidade que se enquadraram nas condições previstas no
indicador e para 28 deles os atendimentos foram ofertados atendendo os critérios estabelecidos alcançando 64% da meta pactuada.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.4 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Terapia Ocupacional

Meta 100%

Resultado 46%

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de terapia ocupacional. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pela
equipe de terapeuta ocupacional.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos;

Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico individual:

Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de pedagogia, mensalmente. Mínimo de 1
atendimento no mês.”

Para esse indicador, a OS explicou que “houve troca de profissional ao longo do trimestre com a saída de uma profissional e a entrada da outra no
início do mês de dezembro” sendo assim, foram 13 adolescentes atendidos no 4º trimestre de 2021 dentro do universo de 28 adolescentes.
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Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.5 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Assistencia Jurídica

Meta 100%

Resultado 93%

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual da área jurídica. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pela equipe de
assistência jurídica.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos;

Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico individual:

Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de assistência jurídica, mensalmente. Mínimo de
1 atendimento no mês.”

No 4º trimestre de 2021, 43 adolescentes na unidade estavam em consonância com as condições previstas no indicador e para 40 deles os
atendimentos jurídicos foram ofertados atendendo todos os critérios.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.6 Percentual de pactuação do Plano Indivual de Atendimento (PIA) dentro do prazo

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir a pactuação do Plano Individual de Atendimento (PIA) realizada em
conjunto com adolescente e a sua família.

Orientações:

O Plano Individual de Atendimento deverá ser realizado em até 40 dias corridos em relação a data de admissão do adolescente na unidade
socioeduca�va.

Somente os adolescentes com referência familiar serão contabilizados no quesito “PIA pactuado com a par�cipação de sua família.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 45 dias corridos; e

45º dia do adolescente na unidade estar dentro do mês de referência. Condições para o adolescente estar com o PIA Pactuado:

Plano Individual de Atendimento (PIA) realizado em até 40 dias corridos;

Plano Individual de Atendimento (PIA) pactuado com a par�cipação do adolescente; e

Plano Individual de Atendimento (PIA) do adolescente pactuado com a par�cipação da família do adolescente.”

A Unidade estava com 7 adolescentes que se enquadravam nas condições previstas no indicador e todos �veram o PIA pactuado dentro do prazo.

No relatório SUASEPlan o gráfico para esse indicador apresenta 57% de resultado e o valor da variável corresponde a 7 de 7 adolescentes, levando
a compreensão de que os 57% não representam o resultado, dado que no gráfico informa numericamente o alcance da totalidade.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.7 Percentual de protocolo do Plano Indivual de Atendimento (PIA) dentro do prazo

Meta 100%

Resultado 86%

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o protocolo do PIA pactuado dentro do prazo. Orientações:

O Plano Individual de Atendimento deverá ser protocolado em até 45 dias corridos em relação a data de admissão do adolescente na unidade
socioeduca�va.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 45 dias corridos; e

45º dia do adolescente na unidade estar dentro do mês de referência.”

As informações con�das no SUASEPlan apresentam o percentual de 86% de meta alcançada, uma vez que dentre os 7 adolescentes com PIA para
ser protocolado, foram 6 deles que �veram o PIA protocolado dentro do prazo.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente
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Indicador 7.8 Percentual de adolescentes com documentação providenciada dentro do prazo

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que “Este indicador visa mensurar a capacidade da unidade de providenciar documentação para 100% dos
adolescentes admi�dos na unidade há, pelo menos, 30 dias. Deverão ser computados obrigatoriamente para a meta os seguintes documentos: Cer�dão de
Nascimento; Registro Geral, Cadastro de Pessoa Física.”

Para esse indicador a OS esclareceu que “Atualmente a par�r das informações emanadas da SUASE é possível comprovar apenas a existência dos
documentos para os adolescentes e não se eles foram providenciados dentro do prazo. A despeito disso, como é importante a existência da documentação dos
adolescentes para diversos aspectos no cumprimento da medida, foram emanadas recomendações de re�rada da documentação no prazo mais breve possível
desde a entrada do adolescente em cada unidade. Até o presente momento, não houve nenhuma situação relatada de ausência de documentação. Dessa forma,
para efeitos de mensuração dos resultados, a meta tem sido cumprida em todas as unidades”. Diante da explicação dada, não foi possível emi�r análise a
respeito desse indicador para a unidade por falta de dados.

 

QUADRO 10 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS - UNIDADE SOCIOEDUCATIVA CEIP SETE LAGOAS

 

 

Área Temá�ca

 

Indicador

2º Período Avaliatório

Metas Resultados

 

 

 

1

 

 

 

ENSINO

1.3
Percentual de adolescentes

em internação provisória em
acompanhamento escolar

100% 100%

1.4 Número absoluto de oficinas
de incen�vo aos estudos 6 24

1.5
Percentual de adolescentes

frequentes às oficinas de incen�vo aos
estudos

90% 93%

 

2

 

Família

 

2.1

Percentual de adolescentes
com familiares envolvidos no cumprimento
da

medida socioeduca�va

 

100%

 

100%

2.2 Número absoluto de ações
voltadas para as famílias 4 823

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Esporte
e Cultura

3.1 Número Absoluto de
oficinas de esporte 8 18

3.2 Percentual de adolescentes
envolvidos em oficinas de esporte 80% 86%

3.3 Número absoluto de oficinas
de cultura 6 11

3.4 Percentual de adolescentes
envolvidos em oficinas de cultura 80% 89%

3.5
Número absoluto de ações

voltadas para fes�vidades e
comemorações

3 9

 

Área Temá�ca

 

Indicador

 

 

4

 

 

Profissionalização

4.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em cursos de formação básica
trabalho

4.2 Percentual de adolescentes par�cipantes em a�vidades de orientação profi

 

5

 

Saúde

5.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de saúde

5.2 Atendimento em saúde

 

 

 

6

 

 

 

Segurança

6.1 Percentual de retorno de adolescentes em saídas

6.2 Número de fugas – Fuga interna

6.3 Número de Tumulto

6.4 Número de Rebelião
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  6.5 Número de mo�ns

 

 

 

 

7

 

 

 

 

Atendimento ao
Adolescente

 

7.1

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Psicologia

 

7.2

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Serviço Social

 

7.3

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Pedagogia

  

 

7.4

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Terapia Ocupacional

 

7.5

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Assistência Jurídica

 

7.6

Percentual de Pactuação do Plano Individual de Atendimento (PIA) dentro

do prazo

 

7.7

Percentual de protocolo do Plano Individual de Atendimento (PIA) dentro

do prazo

 

7.8

Percentual de adolescentes com documentação providenciada dentro do

prazo

 

2.10 – Detalhamento dos resultados alcançados – CEIP Sete Lagoas:

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador 1.1 Percentual      de      adolescentes      em      internação      provisória       em acompanhamento escolar

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que “Este indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes inseridos e frequentes nas a�vidades de
acompanhamento pedagógico. Orientações: - Serão consideradas A�vidades de Acompanhamento Pedagógico as que forem desenvolvidas em parceria com
Secretaria Estadual de Educação ou outra ins�tuição credenciada.”

No SUASEPlan para a área temá�ca Educação é apresentado dois indicadores dis�ntos, a saber, matrícula e frequência que sugerem corresponder
a esse indicador Percentual de adolescentes em internação provisória em acompanhamento escolar de acordo com a sua descrição. Solicitamos que realize o
cálculo de forma que agregue esses dois dados e coloque apenas um valor para representar esse indicador e também que nomeie de acordo com a
nomenclatura disposta no Contrato 08.2021. Tal solicitação se apoia no fato de que esses dois indicadores podem induzir a uma análise distorcida.

Nesta análise, u�lizamos apenas o indicador frequência e no 4º trimestre de 2021, 52 adolescentes estavam habilitados a serem incluídos no
cálculo desse indicador e com base nos dados disponibilizados no SUASEPlan todos esses adolescentes estavam inseridos e frequentes no acompanhamento
escolar.

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador 1.2 Número absoluto de oficinas de incen�vo aos estudos

Meta 6

Resultado 24

 

No Contrato 08.2021 consta a seguinte descrição: “Oficinas de orientação que visem possibilitar o fortalecimento dos vínculos escolares,
auxiliando nas dificuldades de aprendizagem e na diminuição da defasagem escolar. Além disso, proporcionam o acompanhamento das tarefas extraclasse dos
jovens, como a realização dos “deveres” e trabalhos escolares e devem ocorrer em um formato dinâmico, dis�nto do formato “sala de aula”. Tem como obje�vo
ressignificar a relação do adolescente atendido com o espaço escolar, bem como considerar a sua realidade, referências familiares e de trabalho, histórico de
vida, vivências e conhecimentos prévios. Visa criar novos hábitos de estudos associando a escola ao prazer e não à obrigação. Intenciona também incen�var a
cultura e o exercício da cidadania.”

No 4º trimestre de 2021 deu-se a realização de 24 oficinas de incen�vo aos estudos para os adolescentes admi�dos na unidade.

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador 1.3 Percentual de adolescentes com frequência às oficinas de incen�vo ao estudo

Meta 90%

Resultado 93%
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A OS informa em seu relatório que “Este indicador busca apurar a inserção de cada adolescente em, pelo menos, 2 oficinas por mês. Devem ser
considerados os adolescentes presentes na unidade há mais de 5 dias corridos.”

A OS alcançou o resultado de 93% sugerindo um acréscimo de 03% a mais da meta pactuada, uma vez que os 52 adolescentes presentes na
Unidade compareceram a pelo menos duas oficinas por mês.

 

Área Temá�ca 2. Família

Indicador 2.1 Percentual de adolescentes com familiares envolvidos no cumprimento da medida socioeduca�va

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que “Para este indicador devem ser considerados os adolescentes com mais de 40 dias de admissão na unidade e a
par�cipação da família no envolvimento do cumprimento da medida deve obedecer as seguintes condições:

1. A família ou referência familiar do adolescentes deve ter sido atendida pela equipe técnica na unidade por uma ou mais vezes;

2. A família ou referência familiar deve ter par�cipado por uma ou mais vezes dos encaminhamentos referentes ao eixo saúde, ensino ou
profissionalização.”

Para o CEIP Sete Lagoas no relatório SUASEPlan houve a falta do indicador Par�cipação da Família, entretanto, verificamos a presença do indicador
Atendimento Técnico Familiar, e a ação do atendimento técnico na unidade é uma das condições para aferir o indicador Percentual de adolescentes com
familiares envolvidos no cumprimento da medida socioeduca�va. Por conseguinte, u�lizamos o indicador Atendimento Técnico Familiar para realizar esta
análise. Reforçamos a necessidade de padronizar os nomes dos indicadores e u�lizar os pactuados no Contrato 08.2021 a fim de evitar discordâncias e erros.

Neste período de avaliação, 61 adolescentes �veram atendimento com a equipe técnica na unidade por uma ou mais vezes a�ngindo o percentual
de 139% de resultado.

 

Área Temá�ca 2. Família

Indicador 2.2 Número absoluto de ações voltadas para família

Meta 4

Resultado 823

 

A OS informa em seu relatório que ”Este indicador tem como obje�vo acompanhar as ações, voltadas para as famílias, promovidas pela unidade
socioeduca�va. Para o cálculo deste indicador serão consideradas a�vidades como: grupos temá�cos, oficinas, cursos, visita domiciliar, atendimentos técnicos,
eventos promovidos pela unidade e atendimentos telefônicos qualificados para as famílias dos adolescentes em cumprimento de medida, que tem as quais têm
como obje�vo principal o fortalecimento dos vínculos familiares e a corresponsabilização dos familiares no processo socioeduca�vo. Para fins deste indicador
não serão consideradas as visitas das famílias regulares/semanais. É contabilizada a quan�dade de ações realizadas, ainda que ocorram para as mesmas famílias
e que sejam do mesmo �po.”

Em observância aos critérios e pactuações para este indicador, a unidade conseguiu a�ngir o resultado de 823 ações voltadas para as famílias com
o obje�vo de fortalecimento dos vínculos familiares e proporcionar aos familiares a corresponsabilização no processo socioeduca�vo.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.1 Número absoluto de oficinas de esporte

Meta 8

Resultado 18

 

A OS informa em seu relatório que “Descrição: a�vidades que visam, através de modalidades espor�vas, trabalhar a introjeção de regras e limites,
as relações de grupo, o trabalho em equipe, as emoções, o respeito e responsabilidade. Importante diversificar as modalidades espor�vas, bem como as
a�vidades recrea�vas e intelectuais, ampliando o repertório e as possibilidades do adolescente. Além de possibilitar ao grupo um momento para a prá�ca
espor�va orientada é necessário o trabalho de oficinas que relacionem o esporte com outros eixos da medida como saúde e cultura.

Serão consideradas:

Oficinas validadas pela Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer –DFP.

Oficinas com parceiros externos, validadas pela unidade e enviada para a DFP para acompanhamento.

Oficinas executadas conforme o Manual de Oficinas das Unidades Socioeduca�vas e validadas pela unidade.”

Os índices apresentados pela OS informaram a ocorrência de 18 oficinas de esportes que atenderam aos critérios previstos e pactuados,
ensejando um ganho de 10 oficinas acima da quan�dade acordada.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.2 Percentual de adolescentes envolvidos em oficinas de esporte

Meta 80%



01/08/2022 16:41 SEI/GOVMG - 50656265 - Relatório

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=58074037&in… 84/111

Resultado 86%

 

A OS informa em seu relatório que: “Esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de Esporte.
Orientações: Os adolescentes devem par�cipar, no mínimo, de uma oficina de Esporte no mês. Adolescentes que estejam par�cipando de Curso de Formação
Básica para o Trabalho ou que estejam trabalhando, não têm obrigatoriedade de par�cipar de oficinas de Esporte. Condições do Indicador: Condições para o
adolescente entrar para o cálculo: - Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos. Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de
oficina: - Adolescente ter par�cipado em uma ou mais oficinas de esporte no mês.”

O alcance do valor de 86% referente a este indicador explica a par�cipação de 48 adolescentes nas a�vidades espor�vas dentre os 55
adolescentes admi�dos na Unidade. Como a meta pactuada para este indicador é 80%, percebe-se que o alcance da meta foi acima do valor estabelecido.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.3 Número absoluto de oficinas de cultura

Meta 6

Resultado 11

 

A OS informa em seu relatório que “A�vidades que devem ser ofertadas no sen�do de acolher a

cultura do adolescente, oportunizar novas possibilidades de expressão cultural e legi�mar os espaços de a�vidades culturais na cidade e na
unidade. Das a�vidades propostas, metade deve acontecer por meio de oficinas (com planejamento envolvendo obje�vos e metodologia definidos), podendo
ser complementadas por a�vidades orientadas, palestras, eventos e a�vidades externas.

Serão consideradas:

Oficinas validadas pela Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer – DFP.

Oficinas com parceiros externos, validadas pela unidade e enviada para a DFP para acompanhamento.

Oficinas executadas conforme o Manual de Oficinas das Unidades Socioeduca�vas e validadas pela unidade.”

Os relatórios apresentados para análise dos dados neste 4º trimestre de 2021 atestam que foram executadas 11 oficinas culturais com a
par�cipação dos adolescentes, revelando que a unidade conseguiu ofertar um quan�ta�vo de oficinas além da meta pactuada.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.4 Percentual de adolescentes envolvidos em oficinas de cultura

Meta 80%

Resultado 89%

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de cultura.
Orientações:

Os adolescentes devem par�cipar, no mínimo, de uma oficina de Cultura no mês. Adolescentes que estejam par�cipando de Curso de Formação
Básica para o Trabalho ou que estejam trabalhando, não têm obrigatoriedade de par�cipar de oficinas de Cultura. Contudo, os que es�verem sob estas
condições mas cumprirem os requisitos do indicador, serão contabilizados.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos. Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de oficina:

Adolescente ter par�cipado em uma ou mais oficinas de cultura no mês.”

No 4º trimestre de 2021 havia 55 adolescentes na unidade atendendo aos critérios estabelecidos conforme consta no SUASEPlan. Desse total, 49
par�ciparam das oficinas de cultura implicando o alcance de 89% de resultado contra 80% da meta pactuada para este indicador.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.5 Número absoluto de ações voltadas para fes�vidades e comemorações

Meta 3

Resultado 9

 

A OS informa em seu relatório que “Baseado em orientações emanadas da área de saúde da SUASE e no status da pandemia em cada unidade
não foram realizadas a�vidades que promovessem aglomerações e entrada de atores externos na unidade. Sob essa perspec�va, solicita-se a desconsideração
desse indicador”. Ainda que a unidade recebeu as devidas orientações a cerca do momento de restrições vivenciados, nota-se que foi possível realizar 9 ações
para este quesito, respeitando todas as instruções.

 

Área Temá�ca 5. Saúde

Indicador 5.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de saúde
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Meta 90%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes par�cipantes em ao menos uma oficina de
saúde no mês.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos.

Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de oficina de saúde:

Adolescente ter par�cipado em uma ou mais oficinas de saúde no mês.

No 4º trimestre de 2021 foi es�pulado a meta de 90% dos adolescentes da Unidade par�ciparem de ao menos uma oficina de saúde no mês. Para
tanto, a OS a�ngiu o valor de 102% considerando que do número de 55 adolescentes na Unidade, 56 compareceram para oficina. Sabendo-se que o adolescente
pode par�cipar de uma ou mais oficinas, sugerimos que esse fato contribuiu para o alcance de 56 adolescentes nas oficinas.

 

Área Temá�ca 5. Saúde

Indicador 5.2 Atendimento em saúde

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes que �veram o primeiro atendimento
com a enfermagem (enfermeiro ou enfermeira) em até 5 dias.

Orientações:

Serão considerados os primeiros atendimentos em saúde, executados dentro ou fora das unidades socioeduca�vas, por parceiros ou por equipe
própria.

Condições do Indicador

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Permanência no Centro Socioeduca�vo, em relação a data de admissão na Unidade Socioeduca�va, igual ou superior a 5 dias corridos, dentro do
mês de referência.

Condições para o adolescente ser considerado atendido pela enfermagem (enfermeiro ou enfermeira):

Adolescente atendido pela enfermagem em até 5 dias corridos, em relação a sua data de admissão.”

No período avaliatório em questão, aferiu-se que todos os adolescentes dentro dos critérios es�pulados �veram atendimentos de saúde.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.1 Percentual de retorno de adolescentes em saídas

Meta 95%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que “Este indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que realizam saídas com ou sem
acompanhamento. Para efeito desse cálculo, interessa conhecer aqueles adolescentes que retornam das saídas, além do número de adolescentes que realizam
estas saídas em relação ao total de adolescentes da unidade, compondo-se um índice. Compreende-se por acompanhamento aquela situação em que o
adolescente, estando em uma saída ou a�vidade externa, é acompanhado por um profissional da unidade socioeduca�va. As saídas preenchidas na coluna
denominada "Encaminhamento" não serão consideradas para o cálculo. A mensuração deste indicador leva em conta a medida do adolescente, o tempo de
admissão, as saídas realizadas com e sem acompanhamento bem como os retornos das saídas realizadas com e sem acompanhamento.

Condições para o adolescente entrar para o cálculo: Estar admi�do há mais de 10 dias (Se for por retorno de evasão deve estar admi�do a mais de
21 dias). Para adolescentes com período de admissão entre 30 e 89 dias só serão contabilizados as saídas com acompanhamento. Aqueles adolescentes que
possuírem um tempo de admissão maior que 90 dias terão todas as saídas contabilizadas, tanto com acompanhamento quanto sem acompanhamento.
Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 90 dias para os adolescentes em cumprimento de Internação (Os adolescentes que retornarem de
evasão terão a contagem reiniciada); ou - O não estar cumprindo medida disciplinar.”

Conforme consta nos relatórios disponibilizados para este fim avalia�vo, temos que houve retorno dos adolescentes em todas as saídas que foram
subme�dos.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.2 Número de fugas – Fugas internas

Meta 0

Resultado 0
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A OS informa em seu relatório que “Para os indicadores do Programa de trabalho desse período do Centro Socioeduca�vo Santa Clara, u�lizamos
como referência para a mensuração dos resultados os dados referentes ao mês de março de 2020. Conforme descrito na introdução do relatório os
trabalhadores contratados pela Cogestão começaram a trabalhar na unidade em 01/03/2021. Dessa forma, no mês de fevereiro eles ainda estavam passando
por treinamento para a realização das a�vidades de modo que no mês de março eles realizaram em parceria ou de maneira direta os atendimentos aos
adolescentes.

Esse indicador tem como obje�vo verificar o número de fugas ocorridas a par�r da área interna da unidade socioeduca�va. Ocorre nas situações
em que o adolescente se desvencilha da área interna da unidade socioeduca�va em que se encontra por meio da transposição da(s) barreira(s) a ele imposta(s),
desde que alcançado o obje�vo pretendido. Também será considerada fuga interna quando o adolescente for apreendido pela Policia Militar após seu
acionamento. As tenta�vas de fugas internas não serão contadas para fins deste indicador.”

No 4º trimestre de 2021 não houve fuga interna na unidade.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.3 Número de Tumultos

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informa em seu relatório que “Para os indicadores do Programa de trabalho desse período do Centro Socioeduca�vo Lindeia, u�lizamos
como referência para a mensuração dos resultados os dados referentes ao mês de março de 2020. Conforme descrito na introdução do relatório os
trabalhadores contratados pela Cogestão começaram a trabalhar na unidade em 01/03/2021.

Este indicador tem como obje�vo aferir o número de eventos considerados tumultos ocorridos nas unidades socioeduca�vas. É considerado
tumulto a ação de um grupo de adolescentes que u�liza de grave ameaça e ou violência e que resulta na paralisação parcial ou total da ro�na. O controle da
situação é realizado pelas próprias equipes de trabalho da unidade socioeduca�va. Nesse caso, pode haver a entrada da autoridade Policial Militar visando, com
sua presença, o apoio preven�vo e a inibição da ação dos adolescentes, sem atuação direta na gestão do conflito.”

No 4º trimestre de 2021 não houve evento considerado tumulto na unidade para ser contabilizado e que também correspondia aos critérios
selecionados.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.4 Número de rebelião

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo verificar a quan�dade de eventos considerados rebeliões ocorridas nas
unidades socioeduca�vas. Rebelião é um evento de alta complexidade, realizado por um grupo de adolescentes, quando há perda do controle da equipe de
segurança e suspensão da ro�na do centro socioeduca�vo, sendo necessária a presença e a atuação direta da autoridade Policial Militar para o
reestabelecimento da ordem. A gestão do conflito é assumida por esta equipe especializada.”

No 4º trimestre de 2021 não houve nenhum evento considerado rebelião na unidade.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.5 Número de Mo�ns

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informa em seu relatório que “Este indicador tem como obje�vo aferir o número de eventos considerados mo�ns ocorridos nas unidades
socioeduca�vas. Mo�m é um evento de segurança que se caracteriza pela insurreição, organizada ou não, por um grupo de adolescentes, contra qualquer
autoridade ins�tuída. Caracteriza-se, também, por atos explícitos de desobediência, de não cumprimento de deveres e de desordem.”

Para fins de aferição, compreende-se que não houve na unidade, evento que caracterizasse como mo�m.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Psicologia

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de psicologia. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pelas equipes de
psicologia.
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Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

-Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos;

Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico individual:

-Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de psicologia, por semana. Mínimo de 4
atendimentos no mês.

Ao percentual de atendimentos por psicólogos ofertados, em atenção a todos os critérios, atribui-se o valor de 100% correspondendo ao alcance
da meta acordada. Assim, inferimos que o total de 55 adolescentes �veram atendimento técnico na referida especialidade.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.2 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Serviço Social

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de serviço social. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pelas equipes de
serviço social.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos;

Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico individual:

Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de serviço social, quinzenalmente. Mínimo de 2
atendimentos no mês.”

No 4º trimestre de 2021, entre 55 adolescentes na unidade que se enquadravam nas condições previstas no indicador, foram ofertados
atendimentos a 59 adolescentes a�ngindo o resultado de 107%. Como se trata de um indicador que permite mais de um atendimento, entendemos que houve
adolescentes que �veram atendimentos acima de um para compor o valor de 59.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.3 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Pedagogia

Meta 100%

Resultado 98%

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de pedagogia. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pelas equipes de
pedagogos.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos;

Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico individual:

Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de pedagogia, mensalmente. Mínimo de 1
atendimento no mês.”

No 4º trimestre de 2021, 55 adolescentes na unidade se enquadraram nas condições previstas no indicador e para 54 deles os atendimentos
foram ofertados atendendo todos os critérios.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.4 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Terapia Ocupacional

Meta NA

Resultado NA

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de terapia ocupacional. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pela
equipe de terapeuta ocupacional.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos;

Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico individual:
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Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de pedagogia, mensalmente. Mínimo de 1
atendimento no mês.

No 4º trimestre de 2021 não se aplicou a aferição desse indicador.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.5 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Assistencia Jurídica

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual da área jurídica. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pela equipe de
assistência jurídica.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos;

Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico individual:

Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de assistência jurídica, mensalmente. Mínimo de
1 atendimentos no mês.

Neste período avaliatório,a unidade�nha 55 adolescentes que se enquadravam nas condições previstas no indicador para o atendimento e foram
ofertados 60 atendimentos que atendiam os critérios elevando o resultado para 109%, sendo 9% acima da meta pactuada.

 

QUADRO 11 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS - UNIDADE SOCIOEDUCATIVA CEIP ARAXÁ

 

 

Área Temá�ca

 

Indicador

2º Período avaliatório

Metas Resultados

 

 

 

1

 

 

 

ENSINO

1.3
Percentual de adolescentes

em internação provisória em
acompanhamento pedagógico

100% 100%

1.4 Número absoluto de oficinas
de incen�vo aos estudos 6 4

1.5
Percentual de adolescentes

frequentes às oficinas de incen�vo aos
estudos

90% 92%

 

2

 

Família

 

2.1

Percentual de adolescentes
com familiares envolvidos no cumprimento
da

medida socioeduca�va

100% 100%

2.2 Número absoluto de ações
voltadas para as famílias 4 254

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Esporte
e Cultura

3.1 Número Absoluto de
oficinas de esporte 8 13

3.2 Percentual de adolescentes
envolvidos em oficinas de esporte 80% 96%

3.3 Número absoluto de oficinas
de cultura 6 17

3.4 Percentual de adolescentes
envolvidos em oficinas de cultura 80% 92%

3.5
Número absoluto de ações

voltadas para fes�vidades e
comemorações

3 7

 

Área Temá�ca

 

Indicador

 

 

4

 

 

Profissionalização

4.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em cursos de formação bá
trabalho

4.2 Percentual de adolescentes par�cipantes em a�vidades de orientação profi

  5.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de saúde
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5 Saúde
5.2 Atendimento em saúde

 

 

 

6

 

 

 

Segurança

6.1 Percentual de retorno de adolescentes em saídas

6.2 Número de fugas – Fuga externa

6.3 Número de fugas – Fuga interna

6.4 Número de Tumulto

6.5 Número de Rebelião

6.6 Número de mo�ns

 

 

 

 

7

 

 

 

 

Atendimento ao
Adolescente

 

7.1

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Psicologia

 

7.2

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Serviço Social

 

7.3

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Pedagogia

  

 

7.4

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Terapia Ocupacional

 

7.5

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Assistência Jurídica

 

7.6

Percentual de Pactuação do Plano Individual de Atendimento (PIA) dentro

do prazo

 

7.7

Percentual de protocolo do Plano Individual de Atendimento (PIA) dentro

do prazo

 

7.8

Percentual de adolescentes com documentação providenciada dentro do

prazo

 

2.11 – Detalhamento dos resultados alcançados – CEIP ARAXÁ:

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador 1.1 Percentual      de      adolescentes      em      internação      provisória       em acompanhamento escolar

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que “Este indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes inseridos e frequentes nas a�vidades de
acompanhamento pedagógico. Orientações: - Serão consideradas A�vidades de Acompanhamento Pedagógico as que forem desenvolvidas em parceria com
Secretaria Estadual de Educação ou outra ins�tuição credenciada.”

Reforçamos a mesma orientação do CEIP Sete Lagoas para o CEIP Araxá. No SUASEPlan para a área temá�ca Educação é apresentado dois
indicadores dis�ntos, a saber, matrícula e frequência que sugerem corresponder a esse indicador Percentual de adolescentes em internação provisória em
acompanhamento escolar de acordo com a sua descrição. Solicitamos que realize o cálculo de forma que agregue esses dois dados e coloque apenas um valor
para representar esse indicador e também que nomeie de acordo com a nomenclatura disposta no Contrato 08.2021. Tal solicitação se apoia no fato de que
esses dois indicadores podem induzir a uma análise distorcida.

Nesta análise, u�lizamos apenas o indicador frequência e no 4º trimestre de 2021, 28 adolescentes estavam habilitados a serem incluídos no
cálculo desse indicador e com base nos dados disponibilizados no SUASEPlan todos esses adolescentes estavam inseridos e frequentes no acompanhamento
escolar.

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador 1.2 Número absoluto de oficinas de incen�vo aos estudos

Meta 6

Resultado 4

 

No Contrato 08.2021 consta a seguinte descrição: “Oficinas de orientação que visem possibilitar o fortalecimento dos vínculos escolares,
auxiliando nas dificuldades de aprendizagem e na diminuição da defasagem escolar. Além disso, proporcionam o acompanhamento das tarefas extraclasse dos
jovens, como a realização dos “deveres” e trabalhos escolares e devem ocorrer em um formato dinâmico, dis�nto do formato “sala de aula”. Tem como obje�vo
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ressignificar a relação do adolescente atendido com o espaço escolar, bem como considerar a sua realidade, referências familiares e de trabalho, histórico de
vida, vivências e conhecimentos prévios. Visa criar novos hábitos de estudos associando a escola ao prazer e não à obrigação. Intenciona também incen�var a
cultura e o exercício da cidadania.”

A OS informa em seu relatório que totalizou a oferta de 4 oficinas para este período do 4º trimestre de 2021, ficando a duas oficinas para
contemplar a meta designada.

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador 1.3 Percentual de adolescentes com frequência às oficinas de incen�vo ao estudo

Meta 90%

Resultado 92%

 

A OS informa em seu relatório que “Este indicador busca apurar a inserção de cada adolescente em, pelo menos, 2 oficinas por mês. Devem ser
considerados os adolescentes presentes na unidade há mais de 5 dias corridos.”

A OS alcançou o resultado de 92% alcançando 2% a mais da meta pactuada, uma vez que dentre os 24 adolescentes aptos a comparecerem, 22
par�ciparam de pelo menos duas oficinas por mês.

 

Área Temá�ca 2. Família

Indicador 2.1 Percentual de adolescentes com familiares envolvidos no cumprimento da medida socioeduca�va

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que “Para este indicador devem ser considerados os adolescentes com mais de 40 dias de admissão na unidade e a
par�cipação da família no envolvimento do cumprimento da medida deve obedecer as seguintes condições:

1. A família ou referência familiar do adolescentes deve ter sido atendida pela equipe técnica na unidade por uma ou mais vezes;

2. A família ou referência familiar deve ter par�cipado por uma ou mais vezes dos encaminhamentos referentes ao eixo saúde, ensino ou
profissionalização.”

Para o CEIP Araxá no relatório SUASEPlan houve a falta do indicador Par�cipação da Família, entretanto, verificamos a presença do indicador
Atendimento Técnico Familiar, e a ação do atendimento técnico na unidade é uma das condições para aferir o indicador Percentual de adolescentes com
familiares envolvidos no cumprimento da medida socioeduca�va. Por conseguinte, u�lizamos o indicador Atendimento Técnico Familiar para realizar esta
análise. Reforçamos a necessidade de padronizar os nomes dos indicadores e u�lizar os pactuados no Contrato 08.2021 a fim de evitar discordâncias e erros.

O período do 4º trimestre contabilizou o alcance do resultado de 100% semelhante ao valor atribuído à meta es�pulada, informando que os
adolescentes na unidade �veram o envolvimento de sua família no processo de cumprimento da internação provisória.

 

Área Temá�ca 2. Família

Indicador 2.2 Número absoluto de ações voltadas para família

Meta 4

Resultado 254

 

A OS informa em seu relatório que ”Este indicador tem como obje�vo acompanhar as ações, voltadas para as famílias, promovidas pela unidade
socioeduca�va. Para o cálculo deste indicador serão consideradas a�vidades como: grupos temá�cos, oficinas, cursos, visita domiciliar, atendimentos técnicos,
eventos promovidos pela unidade e atendimentos telefônicos qualificados para as famílias dos adolescentes em cumprimento de medida, que tem as quais têm
como obje�vo principal o fortalecimento dos vínculos familiares e a corresponsabilização dos familiares no processo socioeduca�vo. Para fins deste indicador
não serão consideradas as visitas das famílias regulares/semanais. É contabilizada a quan�dade de ações realizadas, ainda que ocorram para as mesmas famílias
e que sejam do mesmo �po.”

A quan�dade de ações per�nente a esta meta inferiu o valor de 254. Destaca-se o potencial aumento do resultado em relação a meta, uma vez
que na pactuação estabeleceu a quan�dade de 4 ações na perpec�va deste indicador.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.1 Número absoluto de oficinas de esporte

Meta 8

Resultado 13

 

A OS informa em seu relatório que “Descrição: a�vidades que visam, através de modalidades espor�vas, trabalhar a introjeção de regras e limites,
as relações de grupo, o trabalho em equipe, as emoções, o respeito e responsabilidade. Importante diversificar as modalidades espor�vas, bem como as
a�vidades recrea�vas e intelectuais, ampliando o repertório e as possibilidades do adolescente. Além de possibilitar ao grupo um momento para a prá�ca
espor�va orientada é necessário o trabalho de oficinas que relacionem o esporte com outros eixos da medida como saúde e cultura.
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Serão consideradas:

Oficinas validadas pela Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer –DFP.

Oficinas com parceiros externos, validadas pela unidade e enviada para a DFP para acompanhamento.

Oficinas executadas conforme o Manual de Oficinas das Unidades Socioeduca�vas e validadas pela unidade.”

Os dados a�nentes a este 4º trimestre colocam que a unidade executou 13 oficinas espor�vas que enquadravam no critério do indicador,
guardando observância ao quan�ta�vo de ofertas que ficou em um valor acima do estabelecido, a saber, 8 oficinas.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.2 Percentual de adolescentes envolvidos em oficinas de esporte

Meta 80%

Resultado 96%

 

A OS informa em seu relatório que: “Esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de Esporte.
Orientações: Os adolescentes devem par�cipar, no mínimo, de uma oficina de Esporte no mês. Adolescentes que estejam par�cipando de Curso de Formação
Básica para o Trabalho ou que estejam trabalhando, não têm obrigatoriedade de par�cipar de oficinas de Esporte. Condições do Indicador: Condições para o
adolescente entrar para o cálculo: - Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos. Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de
oficina: - Adolescente ter par�cipado em uma ou mais oficinas de esporte no mês.”

Com a meta pactuada para este indicador de 80%, percebe-se que o alcance da meta pela unidade foi acima do valor estabelecido. A unidade
obteve 96% de resultado sobre a par�cipação de 25 adolescentes nas a�vidades espor�vas dentre os 26 adolescentes admi�dos na Unidade.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.3 Número absoluto de oficinas de cultura

Meta 6

Resultado 17

 

A OS informa em seu relatório que “A�vidades que devem ser ofertadas no sen�do de acolher a cultura do adolescente, oportunizar novas
possibilidades de expressão cultural e legi�mar os espaços de a�vidades culturais na cidade e na unidade. Das a�vidades propostas, metade deve acontecer por
meio de oficinas (com planejamento envolvendo obje�vos e metodologia definidos), podendo ser complementadas por a�vidades orientadas, palestras, eventos
e a�vidades externas.

Serão consideradas:

Oficinas validadas pela Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer – DFP.

Oficinas com parceiros externos, validadas pela unidade e enviada para a DFP para acompanhamento.

Oficinas executadas conforme o Manual de Oficinas das Unidades Socioeduca�vas e validadas pela unidade.”

Com base nas informações cedidas pelo SUASEPlan, para esse 4º trimestre de 2021 efetuou-se a execução de 17 oficinas culturais com a
par�cipação dos adolescentes. A meta es�pulada é de 6 oficinas, ainda assim, a unidade conseguiu a consecução da quan�dade de 17 conforme descrito acima.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.4 Percentual de adolescentes envolvidos em oficinas de cultura

Meta 80%

Resultado 92%

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de cultura.
Orientações:

Os adolescentes devem par�cipar, no mínimo, de uma oficina de Cultura no mês. Adolescentes que estejam par�cipando de Curso de Formação
Básica para o Trabalho ou que estejam trabalhando, não têm obrigatoriedade de par�cipar de oficinas de Cultura. Contudo, os que es�verem sob estas
condições mas cumprirem os requisitos do indicador, serão contabilizados.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos. Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de oficina:

Adolescente ter par�cipado em uma ou mais oficinas de cultura no mês.”

No 4º trimestre de 2021 havia 26 adolescentes na unidade atendendo aos critérios estabelecidos conforme consta no SUASEPlan. Desse total, 24
par�ciparam das oficinas de cultura implicando o alcance de 92% de resultado..

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.5 Número absoluto de ações voltadas para fes�vidades e comemorações
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Meta 3

Resultado 7

 

A OS informa em seu relatório que “Baseado em orientações emanadas da área de saúde da SUASE e no status da pandemia em cada unidade
não foram realizadas a�vidades que promovessem aglomerações e entrada de atores externos na unidade. Sob essa perspec�va, solicita-se a desconsideração
desse indicador”. Ainda que a unidade recebeu as devidas orientações a cerca do momento de restrições vivenciados, nota-se que foi possível realizar 7 ações
para este quesito, respeitando todas as instruções.

 

Área Temá�ca 5. Saúde

Indicador 5.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de saúde

Meta 90%

Resultado 97%

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes par�cipantes em ao menos uma oficina de
saúde no mês.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos.

Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de oficina de saúde:

Adolescente ter par�cipado em uma ou mais oficinas de saúde no mês.

No 4º trimestre de 2021 a OS a�ngiu o valor de 97% em seu resultado a par�r do comparecimento de 30 adolescentes para a oficina sabendo que
a unidade contava com 31 adolescentes dentro dos critérios assinalados.

 

Área Temá�ca 5. Saúde

Indicador 5.2 Atendimento em saúde

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes que �veram o primeiro atendimento
com a enfermagem (enfermeiro ou enfermeira) em até 5 dias.

Orientações:

Serão considerados os primeiros atendimentos em saúde, executados dentro ou fora das unidades socioeduca�vas, por parceiros ou por equipe
própria.

Condições do Indicador

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Permanência no Centro Socioeduca�vo, em relação a data de admissão na Unidade Socioeduca�va, igual ou superior a 5 dias corridos, dentro do
mês de referência.

Condições para o adolescente ser considerado atendido pela enfermagem (enfermeiro ou enfermeira):

Adolescente atendido pela enfermagem em até 5 dias corridos, em relação a sua data de admissão.”

No período avaliatório em questão, os atendimentos de saúde contemplaram todos os adolescentes dentro dos critérios es�pulados, conforme
pactuação.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.1 Percentual de retorno de adolescentes em saídas

Meta 95%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que “Este indicador tem como obje�vo aferir o número de

 

adolescentes que realizam saídas com ou sem acompanhamento. Para efeito desse cálculo, interessa conhecer aqueles adolescentes que
retornam das saídas, além do número de adolescentes que realizam estas saídas em relação ao total de adolescentes da unidade, compondo-se um índice.
Compreende-se por acompanhamento aquela situação em que o adolescente, estando em uma saída ou a�vidade externa, é acompanhado por um profissional
da unidade socioeduca�va. As saídas preenchidas na coluna denominada "Encaminhamento" não serão consideradas para o cálculo. A mensuração deste
indicador leva em conta a medida do adolescente, o tempo de admissão, as saídas realizadas com e sem acompanhamento bem como os retornos das saídas
realizadas com e sem acompanhamento.
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Condições para o adolescente entrar para o cálculo: Estar admi�do há mais de 10 dias (Se for por retorno de evasão deve estar admi�do a mais de
21 dias). Para adolescentes com período de admissão entre 30 e 89 dias só serão contabilizados as saídas com acompanhamento. Aqueles adolescentes que
possuírem um tempo de admissão maior que 90 dias terão todas as saídas contabilizadas, tanto com acompanhamento quanto sem acompanhamento.
Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 90 dias para os adolescentes em cumprimento de Internação (Os adolescentes que retornarem de
evasão terão a contagem reiniciada); ou - O não estar cumprindo medida disciplinar.”

Houve retorno dos adolescentes em todas as saídas que foram subme�dos neste 4º trimestre de avaliação, resultando em 100% de alcance para a
meta de 95%.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.2 Número de fugas – Fugas externas

Meta 0

Resultado 0

 

O Contrato 08.2021 descreve que “Fuga externa é a situação em que o adolescente desvencilha-se do profissional que o acompanha, durante a
saída da ins�tuição. Será considerada fuga externa mesmo quando o adolescente for apreendido pela Policia Militar após o acionamento.”

Para este 4º trimestre de 2021 não foram computados fugas externas na unidade em questão com base nas informações con�das no relatório
SUASEPlan.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.3 Número de fugas – Fugas internas

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informa em seu relatório “Esse indicador tem como obje�vo verificar o número de fugas ocorridas a par�r da área interna da unidade
socioeduca�va. Ocorre nas situações em que o adolescente se desvencilha da área interna da unidade socioeduca�va em que se encontra por meio da
transposição da(s) barreira(s) a ele imposta(s), desde que alcançado o obje�vo pretendido. Também será considerada fuga interna quando o adolescente for
apreendido pela Policia Militar após seu acionamento. As tenta�vas de fugas internas não serão contadas para fins deste indicador.”

No 4º trimestre de 2021 não houve ocorrência de fuga interna na unidade.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.4 Número de Tumultos

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informa em seu relatório que “Este indicador tem como obje�vo aferir o número de eventos considerados tumultos ocorridos nas unidades
socioeduca�vas. É considerado tumulto a ação de um grupo de adolescentes que u�liza de grave ameaça e ou violência e que resulta na paralisação parcial ou
total da ro�na. O controle da situação é realizado pelas próprias equipes de trabalho da unidade socioeduca�va. Nesse caso, pode haver a entrada da
autoridade Policial Militar visando, com sua presença, o apoio preven�vo e a inibição da ação dos adolescentes, sem atuação direta na gestão do conflito.”

No 4º trimestre de 2021 não houve evento considerado tumulto na unidade para ser contabilizado e que também correspondia aos critérios
selecionados.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.5 Número de rebelião

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo verificar a quan�dade de eventos considerados rebeliões ocorridas nas
unidades socioeduca�vas. Rebelião é um evento de alta complexidade, realizado por um grupo de adolescentes, quando há perda do controle da equipe de
segurança e suspensão da ro�na do centro socioeduca�vo, sendo necessária a presença e a atuação direta da autoridade Policial Militar para o
reestabelecimento da ordem. A gestão do conflito é assumida por esta equipe especializada.”

No 4º trimestre de 2021 não houve evento apontado como rebelião na unidade.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.6 Número de Mo�ns
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Meta 0

Resultado 0

 

A OS informa em seu relatório que “Este indicador tem como obje�vo aferir o número de eventos considerados mo�ns ocorridos nas unidades
socioeduca�vas. Mo�m é um evento de segurança que se caracteriza pela insurreição, organizada ou não, por um grupo de adolescentes, contra qualquer
autoridade ins�tuída. Caracteriza-se, também, por atos explícitos de desobediência, de não cumprimento de deveres e de desordem.”

Para fins de aferição, compreende-se que não houve na unidade, evento que caracterizasse como mo�m.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Psicologia

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de psicologia. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pelas equipes de
psicologia.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

-Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos;

Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico individual:

-Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de psicologia, por semana. Mínimo de 4
atendimentos no mês.

Ao percentual de atendimentos por psicólogos ofertados, em atenção a todos os critérios, atribui-se o valor de 100% conferindo o atendimento ao
total de 29 adolescentes.

Vale frisar que o gráfico apresentado no relatório SUASEPlan para esse indicador informava o percentual de 97%, a medida que, em valores
numéricos constava o resultado de 29 para 29 adolescentes atendidos, levando ao entendimento que refere-se a 100%.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.2 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Serviço Social

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de serviço social. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pelas equipes de
serviço social.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos;

Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico individual:

Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de serviço social, quinzenalmente. Mínimo de 2
atendimentos no mês.”

No 4º trimestre de 2021, a OS obteve o resultado de 100% de cobertura para os atendimentos técnicos na área de Serviço Social, que
compreende o universo de 29 adolescentes na unidade.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.3 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Pedagogia

Meta 100%

Resultado 96%

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de pedagogia. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pelas equipes de
pedagogos.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos;
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Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico individual:

Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de pedagogia, mensalmente. Mínimo de 1
atendimento no mês.”

O relatório SUASEPlan coloca que para o 4º trimestre de 2021, este indicador somou 96% da meta, ocorrendo que dos 29 adolescentes na
unidade que se enquadraram nas condições previstas, para 27 deles os atendimentos foram ofertados atendendo todos os critérios.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.4 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Terapia Ocupacional

Meta NA

Resultado NA

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de terapia ocupacional. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pela
equipe de terapeuta ocupacional.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos;

Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico individual:

Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de pedagogia, mensalmente. Mínimo de 1
atendimento no mês.

No 4º trimestre de 2021 não ocorreu a aferição desse indicador.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.5 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Assistencia Jurídica

Meta 100%

Resultado 85%

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual da área jurídica. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pela equipe de
assistência jurídica.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos;

Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico individual:

Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de assistência jurídica, mensalmente. Mínimo de
1 atendimentos no mês.

Neste período avaliatório, a unidade con�nha 27 adolescentes previstos para o atendimento e foram ofertados atendimentos a 23 adolescentes
para fins de cálculo desse indicador, fazendo com que 85% fosse o resultado para este quesito.

 

QUADRO 12 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS - UNIDADE SOCIOEDUCATIVA TUPACIGUARA

 

 

Área Temá�ca

 

Indicador

2º Período Avaliatório

Metas Resultados

 

 

 

1

 

 

 

ENSINO

1.1 Percentual de adolescentes
matriculados em escola formal 100% 100%

1.2
Percentual de adolescentes

com frequência acima de 75% em escola
formal

100% NA

1.3
Percentual de adolescentes

em internação provisória em
acompanhamento pedagógico

100% 100%

1.4 Número absoluto de oficinas
de incen�vo aos estudos 6 6

1.5
Percentual de adolescentes

frequentes às oficinas de incen�vo aos
estudos

90% 100%
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2

 

Família

 

2.1

Percentual de adolescentes
com familiares envolvidos no cumprimento
da

medida socioeduca�va

 

100%

 

100%

2.2 Número absoluto de ações
voltadas para as famílias 4 98

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Esporte
e Cultura

3.1 Número Absoluto de
oficinas de esporte 8 7

3.2 Percentual de adolescentes
envolvidos em oficinas de esporte 80% 100%

3.3 Número absoluto de oficinas
de cultura 6 5

3.4 Percentual de adolescentes
envolvidos em oficinas de cultura 80% 100%

3.5
Número absoluto de ações

voltadas para fes�vidades e
comemorações

3 8

 

Área Temá�ca

 

Indicador

 

 

4

 

 

Profissionalização

4.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em cursos de formação bá
trabalho

4.2 Percentual de adolescentes par�cipantes em a�vidades de orientação profi

 

5

 

Saúde

5.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de saúde

5.2 Atendimento em saúde

 

 

 

6

 

 

 

Segurança

6.1 Percentual de retorno de adolescentes em saídas

6.2 Número de fugas – Fuga externa

6.3 Número de fugas – Fuga interna

6.4 Número de Tumulto

6.5 Número de Rebelião

6.6 Número de Mo�ns

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Atendimento ao
Adolescente

7.1
Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Psicologia

 

7.2

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Serviço Social

 

7.3

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Pedagogia

 

7.4

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Terapia Ocupacional

  

 

7.5

Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos

individuais – Assistência Jurídica

 

7.6

Percentual de Pactuação do Plano Individual de Atendimento (PIA) dentro d

prazo

 

7.7

Percentual de protocolo do Plano Individual de Atendimento (PIA) dentro d

prazo

 

7.8

Percentual de adolescentes com documentação providenciada dentro do

prazo

 

2.12 – Detalhamento dos resultados alcançados – Tupaciguara:

 

Área Temá�ca 1. Ensino
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Indicador 1.1 Percentual de adolescentes matriculados em escola formal

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que “Este indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes matriculados nas a�vidades de ensino
formal. Para ser considerado no cálculo do indicador, o adolescente deverá ter sido admi�do há pelo menos 40 dias.” indicando ainda que o resultado fá�co
alcançado no trimestre foi de 1700%.

Cabe acrescentar que de acordo com os dados do SUASEPlan 4º trimestre de 2021 e do relatório encaminhado pela OS a unidade realizou
matrícula de adolescentes antes dos 40 dias completos de admissão e contabilizou adolescentes matriculados somente nos meses de novembro e dezembro
apresentando o total de 1 adolescente com admissão acima de 40 dias e 17 adolescentes matriculado. Tais dados se fossem considerados elevariam o
percentual do indicador à 1700%, 1600% a mais da meta pactuada.

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador 1.2 Percentual de adolescentes com frequência acima de 75% em escola formal

Meta 100%

Resultado NA

 

A OS informa em seu relatório que “Ação que deve acompanhar a frequência escolar do adolescente que deverá contabilizar no mínimo 75%
(setenta e cinco por cento) de frequência em cada mês. Para garan�r a frequência escolar é necessária a construção de estreita parceria com a equipe gestora
das escolas e professores. A escola deve aferir em números semanalmente a frequência escolar de cada adolescente, pois o acompanhamento é feito de perto
pelo núcleo gerencial da SUASE, por se tratar de indicador da educação de plano de gestão. O acompanhamento da frequência escolar pode se desdobrar em
intervenções diretas com o adolescente quanto as dificuldades de aprendizagem, falta de desejo em frequentar a escola, etc..”

De acordo com os dados consultados no SUASEPlan 4º trimestre de 2021 esse índice de frequência não foi contabilizado, configurando a
informação de NA (não se aplica).

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador 1.3 Percentual      de      adolescentes      em       internação      provisória       em acompanhamento escolar

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que “Este indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes inseridos e frequentes nas a�vidades de
acompanhamento pedagógico. Orientações: - Serão consideradas A�vidades de Acompanhamento Pedagógico as que forem desenvolvidas em parceria com
Secretaria Estadual de Educação ou outra ins�tuição credenciada.”

No 4º trimestre de 2021 a unidade estava com 03 adolescentes habilitados a serem incluídos no cálculo desse indicador e com base nos dados
disponibilizados esses adolescentes foram inseridos e estavam frequentes no acompanhamento escolar.

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador 1.4 Número absoluto de oficinas de incen�vo aos estudos

Meta 6

Resultado 6

 

No Contrato 08.2021 consta a seguinte descrição: “Oficinas de orientação que visem possibilitar o fortalecimento dos vínculos escolares,
auxiliando nas dificuldades de aprendizagem e na diminuição da defasagem escolar. Além disso, proporcionam o acompanhamento das tarefas extraclasse dos
jovens, como a realização dos “deveres” e trabalhos escolares e devem ocorrer em um formato dinâmico, dis�nto do formato “sala de aula”. Tem como obje�vo
ressignificar a relação do adolescente atendido com o espaço escolar, bem como considerar a sua realidade, referências familiares e de trabalho, histórico de
vida, vivências e conhecimentos prévios. Visa criar novos hábitos de estudos associando a escola ao prazer e não à obrigação. Intenciona também incen�var a
cultura e o exercício da cidadania.”

A OS colocou em seu relatório que totalizou a oferta de 6 oficinas para este período do 4º trimestre de 2021, obtendo êxitoneste indicador ao
cumprir o quan�ta�vo acordado.

 

Área Temá�ca 1. Ensino

Indicador 1.5 Percentual de adolescentes com frequência às oficinas de incen�vo ao estudo

Meta 90%

Resultado 100%
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A OS informa em seu relatório que “Este indicador busca apurar a inserção de cada adolescente em, pelo menos, 2 oficinas por mês. Devem ser
considerados os adolescentes presentes na unidade há mais de 5 dias corridos.”

Os dados disponíveis no SUASEPlan 4º trimestre de 2021 apontam que 13 adolescentes se encontram no critério do indicador e que desses,
houve a par�cipação de 15 adolescentes, o que representaria um percentual de 115% da meta pactuada. Importa destacar que havendo a ocorrência de mais de
duas oficinas no mês, eleva o número de adolescentes par�cipantes diferenciando da quan�dade indicada pelo critério de adolescentes com mais de cinco dias
corridos na unidade.

 

Área Temá�ca 2. Família

Indicador 2.1 Percentual de adolescentes com familiares envolvidos no cumprimento da medida socioeduca�va

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que “Para este indicador devem ser considerados os adolescentes com mais de 40 dias de admissão na unidade e a
par�cipação da família no envolvimento do cumprimento da medida deve obedecer as seguintes condições:

1. A família ou referência familiar do adolescentes deve ter sido atendida pela equipe técnica na unidade por uma ou mais vezes;

2. A família ou referência familiar deve ter par�cipado por uma ou mais vezes dos encaminhamentos referentes ao eixo saúde ensino ou
profissionalização.”

No 4º trimestre de 2021 a unidade somava um adolescente com mais de 40 dias de admissão. A OS acrescenta que neste período 14 adolescentes
�veram familiares par�cipando dos encaminhamentos e/ou recebendo atendimento técnico familiar, resultando no montante de 1400% para a meta
estabelecida.

 

Área Temá�ca 2. Família

Indicador 2.2 Número absoluto de ações voltadas para família

Meta 4

Resultado 98

 

A OS informa em seu relatório que “Para este indicador devem ser consideradas as ações: grupos temá�cos, oficinas, cursos, visita domiciliar,
atendimentos técnicos, eventos promovidos pela unidade e atendimentos telefônicos qualificados para as famílias dos adolescentes em cumprimento de
medida, que têm como obje�vo principal o fortalecimento dos vínculos familiares e a corresponsabilização dos familiares no processo socioeduca�vo.”

Perfazendo o número de 98 ações para a família, a unidade abrangeu a meta e conseguiu acrescer a quan�dade do número deliberado para este
indicador.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.1 Número absoluto de oficinas de esporte

Meta 8

Resultado 7

 

A OS informa em seu relatório que “Descrição: a�vidades que visam, através de modalidades espor�vas, trabalhar a introjeção de regras e limites,
as relações de grupo, o trabalho em equipe, as emoções, o respeito e responsabilidade. Importante diversificar as modalidades espor�vas, bem como as
a�vidades recrea�vas e intelectuais, ampliando o repertório e as possibilidades do adolescente. Além de possibilitar ao grupo um momento para a prá�ca
espor�va orientada é necessário o trabalho de oficinas que relacionem o esporte com outros eixos da medida como saúde e cultura.

Serão consideradas:

Oficinas validadas pela Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer –DFP.

Oficinas com parceiros externos, validadas pela unidade e enviada para a DFP para acompanhamento.

Oficinas executadas conforme o Manual de Oficinas das Unidades Socioeduca�vas e validadas pela unidade.”

Para o 4º trimestre de 2021 aconteceram 7 a�vidades espor�vas com a par�cipação dos adolescentes faltando a oferta de uma a�vidade para
alcançar a meta proposta para este item.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.2 Percentual de adolescentes envolvidos em oficinas de esporte

Meta 80%

Resultado 100%
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A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de Esporte.
Orientações:

Os adolescentes devem par�cipar, no mínimo, de uma oficina de Esporte no mês.

Adolescentes que estejam par�cipando de Curso de Formação Básica para o Trabalho ou que estejam trabalhando, não têm obrigatoriedade de
par�cipar de oficinas de Esporte.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos. Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de oficina:

Adolescente ter par�cipado em uma ou mais oficinas de esporte no mês.

O cálculo desse percentual u�lizou a informação de que 13 adolescentes se encontravam no critério do indicador e que 22 par�ciparam das
oficinas, o que representou um percentual de 169% da meta pactuada, resultando em 89% acima do valor es�pulado para a meta.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.3 Número absoluto de oficinas de cultura

Meta 6

Resultado 5

 

A OS informa em seu relatório que “são a�vidades que devem ser ofertadas no sen�do de acolher a cultura do adolescente, oportunizar novas
possibilidades de expressão cultural e legi�mar os espaços de a�vidades culturais na cidade e na unidade. Das a�vidades propostas, metade deve acontecer por
meio de oficinas (com planejamento envolvendo obje�vos e metodologia definidos), podendo ser complementadas por a�vidades orientadas, palestras, eventos
e a�vidades externas.

Serão consideradas:

Oficinas validadas pela Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer – DFP.

Oficinas com parceiros externos, validadas pela unidade e enviada para a DFP para acompanhamento.

Oficinas executadas conforme o Manual de Oficinas das Unidades Socioeduca�vas e validadas pela unidade.”

Para o 4º trimestre de 2021 aconteceram 5 oficinas culturais com a par�cipação dos adolescentes faltando a oferta de uma oficina para alcançar a
meta proposta neste indicador.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.4 Percentual de adolescentes envolvidos em oficinas de cultura

Meta 80%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de cultura.
Orientações:

Os adolescentes devem par�cipar, no mínimo, de uma oficina de Cultura no mês. Adolescentes que estejam par�cipando de Curso de Formação
Básica para o Trabalho ou que estejam trabalhando, não têm obrigatoriedade de par�cipar de oficinas de Cultura. Contudo, os que es�verem sob estas
condições mas cumprirem os requisitos do indicador, serão contabilizados.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos.

 

Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de oficina:

Adolescente ter par�cipado em uma ou mais oficinas de cultura no mês.

Os dados apontados informam que havia 13 adolescentes na unidade com admissão a mais de 5 dias. O montante que par�ciparam das oficinas
de cultura em consonância com o indicador somaram 21 adolescentes revelando uma meta a�ngida no valor de 162%.

 

Área Temá�ca 3. Esporte e Cultura

Indicador 3.5 Número absoluto de ações voltadas para fes�vidades e comemorações

Meta 3

Resultado 8

 

A OS informa em seu relatório que “Baseado em orientações emanadas da área de saúde da SUASE e no status da pandemia em cada unidade
não foram realizadas a�vidades que promovessem aglomerações e entrada de atores externos na unidade. Sob essa perspec�va, solicita-se a desconsideração
desse indicador”. Ainda que a unidade recebeu as devidas orientações a cerca do momento de restrições vivenciados, nota-se que foi possível realizar 8 ações
para este quesito, respeitando todas as instruções.
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Área Temá�ca 4. Profissionalização

Indicador 4.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em cursos de formação básica para o trabalho

Meta 80%

Resultado NA

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes par�cipantes em cursos de formação
básica para o trabalho.

Orientações:

Serão considerados cursos de formação básica para o trabalho aqueles oferecidos por ins�tuições cer�ficadas e credenciadas para tal finalidade.

A unidade de análise é o adolescente e não o número de cursos, de modo que o adolescente par�cipante será considerado somente uma única vez.

Adolescentes que já concluíram Cursos Profissionalizantes não serão contabilizados no cálculo de Par�cipação em Cursos Profissionalizantes.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 60 dias corridos; e

Adolescente deve ter idade igual ou superior a 14 anos.

Condições para o adolescente ser considerado par�cipante em curso de formação básica para o trabalho:

Adolescente ter par�cipado de ao menos um curso de formação básica para o trabalho.”

Referente ao 4º trimestre de 2021 não houve dados sobre o percentual relacionado a este indicador.

 

Área Temá�ca 4. Profissionalização

Indicador 4.2 Percentual de adolescentes par�cipantes em a�vidades de orientação profissional

Meta 80%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de par�cipação dos adolescentes em ações que visem
orientar os adolescentes quanto às habilidades e escolhas em relação à profissionalização e à inserção no mercado formal. Nesta perspec�va, faz-se necessário a
realização de oficinas de orientação profissional, apresentando o mercado de trabalho e os fatores e condições necessárias para o ingresso no mesmo. Cada
adolescente deve par�cipar de, no mínimo, (01) uma oficina de orientação profissional no mês.

A função interven�va das oficinas de orientação profissional é despertar o interesse do adolescente atendido sobre a profissionalização,
favorecendo o autoconhecimento e a construção de novos ideais. Visa trabalhar com os jovens informações sobre as profissões e obje�va contribuir para
aquisição de competências pessoais, sociais e técnicas na preparação do adolescente para o mercado produ�vo. A oficina poderá ser executada pela equipe
socioeduca�va ou parceiros da rede como SINE, Sistema “S” e demais órgãos do governo vinculados ao mercado produ�vo. As oficinas que não estão previstas
no Manual de Oficinas, estão condicionadas à prévia validação pela Diretoria de Formação Educacional, Profissional, Esporte, Cultura e Lazer (DFP).”

Neste período avalia�vo havia 18 adolescentes cumprindo as condições para par�cipação nesse indicador. Para tanto, 20 par�ciparam de
a�vidades de orientação profissional o que gerou um percentual de par�cipação de 111%.

 

Área Temá�ca 5. Saúde

Indicador 5.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em oficinas de saúde

Meta 90%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes par�cipantes em ao menos uma oficina de
saúde no mês.

Orientações:

Serão consideradas as oficinas de saúde validadas pela Diretoria de Atenção à Saúde - DAS, executadas dentro ou fora das Unidades, por parceiros
ou equipe própria.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos.

Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de oficina de saúde:

Adolescente ter par�cipado em uma ou mais oficinas de saúde no mês.

Para a alcance do resultado da meta de 169%, 22 adolescentes constaram nas a�vidades oferecidas culminando num percentual de par�cipação
de 169% no 4º trimestre de 2021.

 

Área Temá�ca 5. Saúde
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Indicador 5.2 Atendimento em saúde

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o percentual de adolescentes que �veram o primeiro atendimento
com a enfermagem (enfermeiro ou enfermeira) em até 5 dias.

Orientações:

Serão considerados os primeiros atendimentos em saúde, executados dentro ou fora das unidades socioeduca�vas, por parceiros ou por equipe
própria.

Condições do Indicador

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Permanência no Centro Socioeduca�vo, em relação a data de admissão na Unidade Socioeduca�va, igual ou superior a 5 dias corridos, dentro do
mês de referência.

Condições para o adolescente ser considerado atendido pela enfermagem (enfermeiro ou enfermeira):

Adolescente atendido pela enfermagem em até 5 dias corridos, em relação a sua data de admissão.

No 4º trimestre de 2021, foram 11 adolescentes que cumpriam as condições do indicador e passaram por atendimento em cumprimento às
condições designadas trazendo o resultado de 100% da meta.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.1 Percentual de retorno de adolescentes em saídas

Meta 95%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que “Este indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que realizam saídas com ou sem
acompanhamento. Para efeito desse cálculo, interessa conhecer aqueles adolescentes que retornam das saídas, além do número de adolescentes que realizam
estas saídas em relação ao total de adolescentes da unidade, compondo-se um índice.

Compreende-se por acompanhamento aquela situação em que o adolescente, estando em uma saída ou a�vidade externa, é acompanhado por
um profissional da unidade socioeduca�va. As saídas preenchidas na coluna denominada "Encaminhamento" não serão consideradas para o cálculo.

A mensuração deste indicador leva em conta a medida do adolescente, o tempo de admissão, as saídas realizadas com e sem acompanhamento
bem como os retornos das saídas realizadas com e sem acompanhamento.

Condições para o adolescente entrar para o cálculo: Estar admi�do há mais de 10 dias (Se for por retorno de evasão deve estar admi�do a mais de
21 dias). Para adolescentes com período de admissão entre 30 e 89 dias só serão contabilizados as saídas com acompanhamento. Aqueles adolescentes que
possuírem um tempo de admissão maior que 90 dias terão todas as saídas contabilizadas, tanto com acompanhamento quanto sem acompanhamento.

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 90 dias para os adolescentes em cumprimento de Internação (Os adolescentes que retornarem de
evasão terão a contagem reiniciada); ou - O não estar cumprindo medida disciplinar;

Obteve-se um resultado de 100% para a meta de 95% pactuada neste período avalia�vo do 4º trimestre de modo que o retorno de adolescentes
ocorreu em todas as saídas propostas.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.2 Número de fugas – Fugas internas

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo verificar o número de fugas ocorridas a par�r da área interna da unidade
socioeduca�va. Ocorre nas situações em que o adolescente se desvencilha da área interna da unidade socioeduca�va em que se encontra por meio da
transposição da(s) barreira(s) a ele imposta(s), desde que alcançado o obje�vo pretendido.

Também será considerada fuga interna quando o adolescente for apreendido pela Policia Militar após seu acionamento. As tenta�vas de fugas
internas não serão contadas para fins deste indicador.”

Conforme o relatório disponibilizado pela OS no 4º trimestre de 2021 não houve fuga interna na unidade.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.3 Número de fugas – Fugas externas

Meta 0

Resultado 0
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O Contrato 08.2021 descreve que “Fuga externa é a situação em que o adolescente desvencilha-se do profissional que o acompanha, durante a
saída da ins�tuição. Será considerada fuga externa mesmo quando o adolescente for apreendido pela Policia Militar após o acionamento.” Com base nessa
descrição e as informações con�das nos relatórios da OS e SUASEPlan temos que não houve episódios de fugas externas.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.4 Número de Tumultos

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informa em seu relatório que “Este indicador tem como obje�vo aferir o número de eventos considerados tumultos ocorridos nas unidades
socioeduca�vas. É considerado tumulto a ação de um grupo de adolescentes que u�liza de grave ameaça e ou violência e que resulta na paralisação parcial ou
total da ro�na. O controle da situação é realizado pelas próprias equipes de trabalho da unidade socioeduca�va. Nesse caso, pode haver a entrada da
autoridade Policial Militar visando, com sua presença, o apoio preven�vo e a inibição da ação dos adolescentes, sem atuação direta na gestão do conflito.”

Para fins avaliatórios, no relatório da SUASEPlan constou que não houve evento considerado tumulto na unidade no 4º trimestre de 2021.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.5 Número de rebelião

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo verificar a quan�dade de eventos considerados rebeliões ocorridas nas
unidades socioeduca�vas. Rebelião é um evento de alta complexidade, realizado por um grupo de adolescentes, quando há perda do controle da equipe de
segurança e suspensão da ro�na do centro socioeduca�vo, sendo necessária a presença e a atuação direta da autoridade Policial Militar para o
reestabelecimento da ordem. A gestão do conflito é assumida por esta equipe especializada.”

Os dados disponibilizados, através do SUASEPlan, para o indicador número de rebelião informou que não houve evento considerado rebelião na
unidade no 4º trimestre de 2021.

 

Área Temá�ca 6. Segurança

Indicador 6.6 Número de Mo�ns

Meta 0

Resultado 0

 

A OS informa em seu relatório que “Este indicador tem como obje�vo aferir o número de eventos considerados mo�ns ocorridos nas unidades
socioeduca�vas. Mo�m é um evento de segurança que se caracteriza pela insurreição, organizada ou não, por um grupo de adolescentes, contra qualquer
autoridade ins�tuída. Caracteriza-se, também, por atos explícitos de desobediência, de não cumprimento de deveres e de desordem.”

Seguindo a descrição concernente a mo�m informado para esse indicador, constata-se que não houve evento considerado mo�ns na unidade no
referido período avalia�vo.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.1 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Psicologia

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de psicologia. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pelas equipes de
psicologia.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos;

Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico individual:

Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de psicologia, por semana. Mínimo de 4
atendimentos no mês.

O 4º trimestre de 2021 contou com 22 adolescentes que se enquadravam nas condições previstas no indicador e �veram os atendimentos
ofertados chegando ao percentual de 169%.
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Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.2 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Serviço Social

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de serviço social. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pelas equipes de
serviço social” de modo que o resultado dessa meta alcançou 146%.

Para o período avaliado, consta que 19 adolescentes na Unidade se enquadravam nos critérios e receberam atendimento individual pela equipe
técnica.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.3 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Pedagogia

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de pedagogia. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pelas equipes de
pedagogos.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos;

Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico individual:

Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de pedagogia, mensalmente. Mínimo de 1
atendimento no mês.”

Com base nos dados apresentados pela OS, houve o alcance de 162% pela unidade para esse indicador. Para tanto, temos que 22 adolescentes na
unidade se enquadraram nas condições previstas no indicador e �veram ofertados os atendimentos em observância aos critérios estabelecidos.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.4 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Terapia Ocupacional

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual de terapia ocupacional. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pela
equipe de terapeuta ocupacional.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos;

Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico individual:

Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de pedagogia, mensalmente. Mínimo de 1
atendimento no mês.”

Para esse indicador, a obtenção do valor de 169% esclarece que foram 22 adolescentes atendidos no 4º trimestre de 2021 de acordo com os
dados disponíveis.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.5 Percentual de adolescentes par�cipantes em atendimentos técnicos individuais – Assistencia Jurídica

Meta 100%

Resultado 100%

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico
individual da área jurídica. Serão considerados como atendimento técnico individual os atendimentos realizados nas unidades socioeduca�vas pela equipe de
assistência jurídica.
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Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 5 dias corridos;

Condições para o adolescente ser considerado par�cipante de atendimento técnico individual:

Ser atendido individualmente, uma ou mais vezes pela equipe técnica da unidade socioeduca�va de assistência jurídica, mensalmente. Mínimo de
1 atendimento no mês.”

No 4º trimestre de 2021, o número de adolescentes que par�ciparam de atendimento técnico individual da área jurídica somou 22 alcançando o
resultado de 169% assumindo um valor de 69% a mais do que a meta pactuada.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.6 Percentual de pactuação do Plano Indivual de Atendimento (PIA) dentro do prazo

Meta 100%

Resultado NA

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir a pactuação do Plano Individual de Atendimento (PIA) realizada em
conjunto com adolescente e a sua família.

Orientações:

O Plano Individual de Atendimento deverá ser realizado em até 40 dias corridos em relação a data de admissão do adolescente na unidade
socioeduca�va.

Somente os adolescentes com referência familiar serão contabilizados no quesito “PIA pactuado com a par�cipação de sua família.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 45 dias corridos; e

45º dia do adolescente na unidade estar dentro do mês de referência. Condições para o adolescente estar com o PIA Pactuado:

Plano Individual de Atendimento (PIA) realizado em até 40 dias corridos;

Plano Individual de Atendimento (PIA) pactuado com a par�cipação do adolescente; e

-Plano Individual de Atendimento (PIA) do adolescente pactuado com a par�cipação da família do adolescente.”

Não se aplicou contabilizar índices para este indicador neste 4º trimestre de avaliação de 2021.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.7 Percentual de protocolo do Plano Indivual de Atendimento (PIA) dentro do prazo

Meta 100%

Resultado NA

 

A OS informa em seu relatório que “Esse indicador tem como obje�vo aferir o protocolo do PIA pactuado dentro do prazo. Orientações:

O Plano Individual de Atendimento deverá ser protocolado em até 45 dias corridos em relação a data de admissão do adolescente na unidade
socioeduca�va.

Condições do Indicador:

Condições para o adolescente entrar para o cálculo:

Quan�dade de dias na unidade superior a 45 dias corridos; e

45º dia do adolescente na unidade estar dentro do mês de referência.”

Não se aplicou contabilizar índices para este indicador neste 4º trimestre de avaliação de 2021.

 

Área Temá�ca 7. Atendimento ao adolescente

Indicador 7.8 Percentual de adolescentes com documentação providenciada dentro do prazo

Meta 100%

Resultado 0%

 

A OS informa em seu relatório que “Este indicador visa mensurar a capacidade da unidade de providenciar documentação para 100% dos
adolescentes admi�dos na unidade há, pelo menos, 30 dias.

Deverão ser computados obrigatoriamente para a meta os seguintes documentos: Cer�dão de Nascimento; Registro Geral, Cadastro de Pessoa
Física.

Para esse indicador a OS esclareceu que “Atualmente a par�r das informações emanadas da SUASE é possível comprovar apenas a existência dos
documentos para os adolescentes e não se eles foram providenciados dentro do prazo. A despeito disso, como é importante a existência da documentação dos
adolescentes para diversos aspectos no cumprimento da medida, foram emanadas recomendações de re�rada da documentação no prazo mais breve possível



01/08/2022 16:41 SEI/GOVMG - 50656265 - Relatório

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=58074037&i… 105/111

desde a entrada do adolescente em cada unidade. Até o presente momento, não houve nenhuma situação relatada de ausência de documentação. Dessa forma,
para efeitos de mensuração dos resultados, a meta tem sido cumprida em todas as unidades”. Diante da explicação dada, não foi possível emi�r análise a
respeito desse indicador para a unidade por falta de dados.

 

3.Indicadores de Gestão

 

Área Temá�ca Indicador Meta Resultado

 

 

1

 

 

Gestão
da equipe

1.1 Seminários   1   1

1.2 Capacitação para funcionários
da OS   1   6

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Gestão

 

2.1
Encaminhamento da PMA

dentro do prazo 30 28

 

2.2

Percentual de Conformidade
dos processos analisados na checagem
amostral periódica

100%  

2.3 Efe�vidade do monitoramento
do contrato de gestão 100%  

 

3.1 – Detalhamento dos resultados alcançados – Gestão:

 

Área Temá�ca Gestão da Equipe

Indicador Seminários

Meta 1

Resultado 1

 

A OS informa em seu relatório que “No trimestre de análise foi realizado no dia 20/12/2021 o Seminário Perspec�vas com foco nos avanços da
execução da Polí�ca Socioeduca�va no Estado de Minas Gerais: desafios e estratégias. A proposta elaborada pelo Ins�tuto ELO e Subsecretaria de Atendimento
Socioeduca�vo – SUASE teve como obje�vos promover trocas de experiências, de conhecimento e compar�lhamento de boas prá�cas voltadas aos funcionários
da OS, conforme pactuado no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão 008/2021. As fontes de comprovação (relatório descri�vo e registro fotográfico)
foram enviadas e aprovadas pela Diretoria de Orientação Socioeduca�va – DOS da Subsecretaria de Atendimento Socioeduca�vo – SUASE.”

 

Área Temá�ca Gestão da Equipe

Indicador Capacitação para funcionários da OS

Meta 1

Resultado 6

 

A OS informa em seu relatório que “No trimestre de análise foram realizadas as seguintes capacitações para os funcionários como obje�vo
trabalhar temas per�nentes ao desenvolvimento do programa de trabalho do Contrato de Gestão 008/2021, abordando os principais impasses e desafios
cons�tuídos no momento. As fontes de comprovação (relatórios descri�vos, registros fotográficos e listas de presença) foram enviadas e aprovadas pela Diretoria
de Orientação Socioeduca�va – DOS da Subsecretaria de Atendimento Socioeduca�vo – SUASE.”

 

Área Temá�ca Gestão

Indicador Encaminhamento da PMA dentro do Prazo

Meta 30

Resultado 30

 

A OS informa em seu relatório que “Nesse período avaliatório, apenas no mês de dezembro que duas unidades deixaram de entregar os dados
dentro do prazo, sendo elas Tupaciguara e Horto. Foram realizadas as intervenções com as unidades no sen�do de corrigir os processos de registros das
informações para que os dados sejam inseridos no painel SUASE dentro do prazo.”

 

Área Temá�ca Gestão

Indicador Percentual de conformidade dos processos analisados na checagem amostral
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Meta 100%

Resultado 97,4%

 

Conforme relatórios de checagem amostral e checagem de efe�vidade o percentual de conformidade dos processos analisados foi de 97,4%.

 

Área Temá�ca Gestão

Indicador Efe�vidade do monitoramento do contrato de gestão

Meta 100%

Resultado  

 

Resultado a ser verificado pela comissão de avaliação.

 

4. Produtos

 

 

 

Área Temá�ca

 

 

Indicador

1º PA – Janeiro a Março de 2021

Início Término Pe
Avaliatório

 

 

1

 

 

Gestão

 

 

1.1

Contratação
dos funcionários para
complementação e/ou
formação das equipes das
Unidades Socioeduca�vas.

 

Após
assinatura do
Contrato de Gestão

 

 

12/01/2022

 

 

2º

1 Gestão 1.4

Apresentação
do projeto de Segurança
contra Incêndio e Pânico
para posterior emissão de
AVCB das Unidades
Socioeduca�vas

Após
assinatura do
Contrato de Gestão

12/01/2022 2º

 

4.1 – Detalhamento da realização dos produtos

 

Área Temá�ca 1. Gestão

Produto 1.1 Contratação dos funcionários para complementação e/ou formação das equipes das Unidades
Socioeduca�vas.

Previsão de
Término 12/01/2022

Término Realizado 01/10/2021

Status Cumprido integralmente

 

A OS não informa em seu relatório o cumprimento deste produto. No entanto, durante o monitoramento do período a SUASE recepcionou e-mail
50656179 contendo a confirmação das contratações realizadas, bem como planilha contendo detalhamento das contratações 50656220.

 

Área Temá�ca 1. Gestão

Produto 1.4 Apresentação do projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico para posterior emissão de AVCB das
Unidades Socioeduca�vas

Previsão de
Término 12/01/2022

Término
Realizado 27/12/2021

Status Cumprido integralmente

 

A OS informa em seu relatório que “Para cada uma das unidades foi elaborado Projeto de Prevenção Contra Incêndio e entregue à SUASE em
27/12/2021. Para cada unidade foi entregue uma pasta com os seguintes documentos:

a)         Protocolo do Projeto no Corpo de Bombeiros;
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b)         Planta Baixa da Unidade atualizada;

c)         Projeto de Prevenção Contra Incêndio;

Esses documentos se cons�tuem como documentos básicos para a solicitação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Espera que com a
aprovação dos projetos e realização das adaptações necessárias em cada unidade, no final do primeiro semestre de 2022, todas as unidades tenham o AVCB.”

 

5 – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS (Deverão ser copiadas as abas “Gasto das A�vidades”, “Resumo” e “Compara�vo” do relatório Gerencial
Financeiro e coladas neste Relatório de Monitoramento como imagem. Da aba “Compara�vo”, deve-se ocultar as colunas referentes aos meses não
compreendidos no período avaliatório em questão)
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5.1 – ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

 

Para o segundo período avaliatório foi previsto repasse no importe de R$ 25.420.558,03 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e vinte mil,
quinhentos e cinquenta e oito reais e três centavos). Tendo sido repassado deste valor previsto o importe de R$ 11.051.650,79 (onze milhões, cinquenta e um
mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos).

 

Restando, do segundo período avaliatório, repasse a ser realizado no importe de R$ 16.051.650,79 (dezesseis milhões, cinquenta e um mil,
seiscentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos) a serem repassados referente ao período anterior. 

 

Observe-se, no entanto, que no relatório gerencial financeiro a OS demonstra saldo remanescente do segundo período avaliatório no importe de
R$ 99.616,75 (noventa e nove mil, seiscentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos).

 

Por fim, salienta-se, acerca da análise das receitas e despesas do período que, conforme dispõe o §3º, art. 51 do Dec. 47.553/2018, o
representante da unidade financeira do OEP que integra a comissão de monitoramento realizou a conferência dos valores lançados nos demonstra�vos de
movimentação das contas bancárias vinculadas à execução do contrato de gestão, que compõem o relatório gerencial financeiro do período, perante os extratos
bancários das mesmas e por meio do Memorando.SEJUSP/DCF.nº 1563/2022 e informou que  que as documentações encontram-se em conformidade.
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6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

É impor destacar que todas as fontes de comprovação disponíveis foram conferidas, sendo que os indicadores foram confirmados por meio do
Sistema SUASEPlan, conforme os anexos disponibilizados no processo SEI (1450.01.0190059/2021-63).

 

No 2° período avaliatório do Contrato e Gestão 008/2021 (01/10/2021 a 31/12/2021), conforme descrito ao longo do relatório, os desafios
técnicos, de infraestrutura e  de gestão de equipe foram enfrentados com o obje�vo primordial de ampliar o atendimento ao adolescente nas Unidades
Socioeduca�vas. Como se pode observar, atualmente todas as unidades têm nível médio de desempenho acima de 80%.

 

Gráfico 8: Índice Geral de Desempenho nos Indicadores – Unidades de Cogestão

2º Período Avaliatório CG nº 08/2021

Fonte: elaboração própria a par�r dos dados do painel SUASE

 

Por fim, cada vez mais é possível perceber maior homogeneidade na execução das ações e indicadores previstos no Programa de Trabalho. Apenas
2 unidades �verem desempenho inferior o 85% nesse período. Obviamente esses resultados são ilustra�vos dos esforços conjuntos das equipes da cogestão e
servidores estaduais que nesse momento compar�lham as a�vidades nessas unidades.

 

DECLARAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO

 

Declaro ter realizado as ro�nas de monitoramento e fiscalização do Contrato de Gestão, supervisionado as ações realizadas pelo Ins�tuto Elo
neste período avaliatório e realizado a conferência dos seguintes itens:

 

- dados apresentados no Relatório Gerencial de Resultados e Relatório Gerencial Financeiro;

- fontes de comprovação dos indicadores e produtos;

- saldo dos extratos bancários das contas vinculadas ao Contrato de Gestão;

- processos de rescisões trabalhistas e suas homologações;

- documentos fiscais, trabalhistas e previdenciários;

- valor do Provisionamento Trabalhista;

- valores comprome�dos, conforme demonstração no Relatório Gerencial Financeiro;

- observância dos regulamentos próprios que disciplinam os procedimentos que deverão ser adotados para a contratação de obras, serviços,
pessoal, compras e alienações e de concessão de diárias e procedimentos de reembolso de despesas conforme disposto na legislação per�nente e na
metodologia de checagens amostrais periódicas;

- adequação das despesas ao objeto do Contrato de Gestão.

- lista de bens adquiridos pela OS no período;

 

Diante das informações assim ob�das, ra�fico e atesto a fidedignidade das informações con�das neste relatório.

 

Belo Horizonte, 25 de julho de 2022.

 

Danielle Almeida de Magalhães Ferreira

Representante da unidade jurídica do OEP
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Thais da Silva Campos

Representante da unidade financeira do OEP

 

Gleyze Cris�na Cipriano de Freitas Costa

Supervisora do Contrato de Gestão

Documento assinado eletronicamente por Gleyze Cris�na Cipriano de Freitas Costa, Servidor(a) Público(a), em 01/08/2022, às 16:40, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 50656265 e o código CRC 8A5B1557.

Referência: Processo nº 1450.01.0190059/2021-63 SEI nº 50656265

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

