
 

NOTA DE RETIFICAÇÃO DE RESULTADOS 

Contrato de Gestão nº 02/2019 

 

Considerando a necessidade de retificar o resultado de alguns indicadores de períodos avaliatórios anteriores, 

identificados a partir dos procedimentos de checagem nos instrumentais de monitoramento de dados da 

Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade; 

Considerando a realização da reunião da Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão nº 02/2019 do 10º 

período avaliatório, em 10/11/2021, no qual foram autorizadas as retificações; 

Considerando que tais retificações não alteram o status de desempenho dos indicadores já avaliados, 

conforme explanado no Relatório da Comissão de Avaliação. 

 

Ficam RETIFICADOS o Relatório Gerencial de Resultados, o Relatório de Monitoramento e o Relatório da 

Comissão de Avaliação, conforme abaixo: 

 

9º período avaliatório 

● Indicador 1.1: Número acumulado de atendimentos realizados pelo Programa Mediação de Conflitos 

 Onde se lê o resultado de “5.748 atendimentos”, leia-se “5.750 atendimentos”.  

 

● Indicador 1.2: Média mensal de pessoas atendidas pelo Programa Mediação de Conflitos 

 Onde se lê o resultado de “998,67 pessoas atendidas”, leia-se “952 pessoas atendidas”.  

 

● Indicador 1.3: Número acumulado de ações do Programa Mediação de Conflitos junto às redes de 

proteção social 

 Onde se lê o resultado de “2.670 ações”, leia-se “2.673 ações”.  

 

● Indicador 4.1: Número acumulado de atendimentos realizados pelo Programa CEAPA 

 Onde se lê o resultado de “8.978 atendimentos”, leia-se “8.893 atendimentos”.  

 

● Indicador 4.2: Percentual de alternativas penais cumpridas no período avaliatório, conforme 

determinação judicial 

Onde se lê o resultado de “69,88%”, leia-se “69,7%”. 

 



 

● Indicador 5.2: Percentual de adesão dos egressos atendidos ao PRESP por período avaliatório 

Onde se lê o resultado de “84,98% de adesão”, leia-se “85,6% de adesão”.  

 

 

 

 

10º período avaliatório  

 

● Indicador 1.1: Número acumulado de atendimentos realizados pelo Programa Mediação de Conflitos 

 Onde se lê o resultado de “11.922 atendimentos”, leia-se “11.913 atendimentos”.  

 

● Indicador 1.2: Média mensal de pessoas atendidas pelo Programa Mediação de Conflitos 

 Onde se lê o resultado de “1.087 pessoas atendidas”, leia-se “1.050 pessoas atendidas”.  

 

● Indicador 1.3: Número acumulado de ações do Programa Mediação de Conflitos junto às redes de 

proteção social 

 Onde se lê o resultado de “5.220 ações”, leia-se “5.224 ações”.  

 

● Indicador 4.1: Número acumulado de atendimentos realizados pelo Programa CEAPA 

 Onde se lê o resultado de “18.661 atendimentos”, leia-se “18.493 atendimentos”.  

 

 

 

Relatório do 11º: 

 

● Indicador 1.1: Número acumulado de atendimentos realizados pelo Programa Mediação de Conflitos 

 Onde se lê o resultado de “19.966 atendimentos”, leia-se “19.946 atendimentos”.  

 

● Indicador 1.2: Média mensal de pessoas atendidas pelo Programa Mediação de Conflitos 

 Onde se lê o resultado de “1.401,67 pessoas atendidas”, leia-se “1.374 pessoas atendidas”.  

 

 

 



 

● Indicador 4.1: Número acumulado de atendimentos realizados pelo Programa CEAPA 

 Onde se lê o resultado de “29.458 atendimentos” (no RGR) e “29.436 atendimentos” (no RM), leia-se “29.210 

atendimentos”.  

 

● Indicador 5.1: Número acumulado de atendimentos realizados pelo Programa PrEsp 

Onde se lê o resultado de “12.036 atendimentos”, leia-se “12.021 atendimentos”. 

 

● Indicador 5.2: Percentual de adesão dos egressos atendidos ao PRESP por período avaliatório 

Onde se lê o resultado de “78% de adesão”, leia-se “85,5% de adesão”.  

 

● Indicador 5.3: Número acumulado de atividades de mobilização da rede para fins de inclusão social de 

egressos do Sistema Prisional 

Onde se lê o resultado de “1.105”, leia-se “1.104”. 
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