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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Superintendência de Gestão Administrativa

 
Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2020.

  

 

Jus�fica�va de dispensa

 

Trata-se de celebração de contrato emergencial com fulcro no inciso III do art. 60 da Lei
Estadual nº. 23.081/2018 e conforme procedimento estabelecido no art. 24 do Decreto Estadual nº.
47.553/2018. O objeto do pretendido contrato de gestão é a execução da medida socioeduca�va de
internação e internação provisória nos municípios de Belo Horizonte, Ipa�nga, Sete Lagoas, Unaí,
Uberaba e Araxá.

 

Do contexto

 

Em 27 de outubro de 2020 foram publicados os editais 01, 02, 03, 04, 05 e 06/2020 cujos
objetos eram, respec�vamente:

 

selecionar a melhor proposta para celebração de contrato com obje�vo de cogestão
de medida socioeduca�va de internação nos municípios de Araxá, Uberaba e Tupaciguara;

selecionar a melhor proposta para celebração de contrato obje�vo de cogestão de
medida socioeduca�va de internação no município de Ipa�nga;

selecionar a melhor proposta para celebração de contrato com obje�vo de cogestão
de medida socioeduca�va de internação nos municípios de Belo Horizonte e Sete Lagoas (Centro
Socioeduca�vo Santa Clara e Centro Socioeduca�vo de Internação Provisória de Sete Lagoas);

selecionar a melhor proposta para celebração de contrato com obje�vo de cogestão
de medida socioeduca�va de internação no município de Belo Horizonte (Centro Socioeduca�vo
Lindeia e Centro Socioeduca�vo Santa Helena);

selecionar a melhor proposta para celebração de contrato com obje�vo de cogestão
de medida socioeduca�va de internação no município de Unaí;

selecionar a melhor proposta para celebração de contrato com obje�vo de cogestão
de medida socioeduca�va de internação no município de Belo Horizonte (Centro Socioeduca�vo
Andradas, Centro Socioeduca�vo São Jerônimo e Centro Socioeduca�vo Horto).

Todos os editais �veram suas fases concluídas conforme estabelecido em seus Anexos V –
Cronograma até a publicação das atas de julgamento das propostas em 25/11/2020, para os editais 02,
04, 05 e 06 e em 29/11/2020 para os editais 01 e 03. As análises revelaram que os editais 01, 03, 04, 05
e 06 foram fracassados, com nenhuma proposta classificada e o edital 02 foi deserto, sem a
manifestação de nenhuma proponente interessada no certame.
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Conforme jus�fica�vas acostadas nos autos dos processos de seleção pública:

O intuito desta estratégia de gestão é melhorar o atendimento das Unidades
Socioeduca�vas, inclusive pelo fortalecimento das equipes técnicas e de
atendimento das Unidades, tanto das que passarão para co-gestão, quanto as que
permanecerão como gestão direta.
As medidas socioeduca�vas de semiliberdade e internação, no estado de Minas
Gerais, já possuem execuções por meio de parcerias com o terceiro setor, por meio
da Lei Federal nº. 13.019/2014.
A parceria do Estado com a sociedade civil tem como baliza que o parceiro auxilie
no processo de execução das polí�cas públicas, atendendo às diretrizes e
metodologias formuladas pela gestão. Contudo, para que o poder público garanta
sua ar�culação com os interesses da sociedade, é fundamental que se busque o
apoio de representantes legí�mos da sociedade civil, um apoio que zele pelo
interesse público. O papel da sociedade civil na parceria com o Estado para a
execução da polí�ca de medida socioeduca�va é definido claramente no ar�go 4º
do Estatuto da Criança e do Adolescente:
“É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público
assegurar, com absoluta prioridade, a efe�vação dos direitos referentes à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e
comunitária”.
Seguindo esse ditame, verifica-se que o ECA prioriza explicitamente a u�lização de
recursos existentes na comunidade na execução das medidas socioeduca�vas.
Foi seguindo esse delineamento que os modelos de parceria da semiliberdade e
internação foram traçados. O Estado se responsabiliza, não sem o apoio e o
debate com o parceiro, pela definição da metodologia de trabalho, as diretrizes
para o funcionamento da unidade e do fluxo entre apreensão, aplicação e
execução da medida. Em contrapar�da, o parceiro, em consonância com a Polí�ca
e Metodologias traçadas, zela pela promoção dos vínculos comunitários do
adolescente, promovendo as a�vidades internas e externas da medida a par�r da
ar�culação com a rede social em todos os âmbitos.
As vantagens gerenciais esperadas na execução via parceria com en�dades sem
fins lucra�vos, especificamente na contratualização via Organizações Sociais
serão: monitoramento mais consistente e constante, foco em resultados e ganho
de eficiência nos processos, com a manutenção do número de vagas já ofertadas.
 

A oportunidade de se buscar a alterna�va de gestão acima descrita decorre, para além
das vantagens advindas do modelo com o aumento da eficiência na prestação dos serviços, do cenário
imposto com a iminência da concre�zação dos efeitos da Ação Direta Incons�tucionalidade Nº
1.0000.16.074933-9/000. O Sistema Socioeduca�vo de Minas Gerais disponibiliza atualmente 1563
vagas, distribuídas entre 35 unidades de internação defini�va, internação provisória e semiliberdade.
Para atuar nas unidades de gestão direta, a SUASE conta com 427 técnicos de atendimento e 1805
Agentes Socioeduca�vos.

Entretanto, do total de profissionais, cerca de 40% estão vinculados ao Sistema por
intermédio da Lei Estadual nº 18.185/09, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Neste sen�do, nos termos do art. 4º,
IV, foi previsto o prazo de duração dos referidos contratos de 3 anos, prorrogáveis por mais 5 anos,
conforme o §1º, III do art. 4º.

No que se refere à Lei Estadual nº 18.185/09, deve-se destacar que o art.2º, incisos IV, V,
VI, alíneas a, b, c, d e §1º; e art. 4º, incisos III, IV e §1º, III e IV, foram declarados incons�tucionais pela
Ação Direta Incons�tucionalidade Nº 1.0000.16.074933-9/000. Juntamente com a declaração de
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incons�tucionalidade dos referidos disposi�vos legais, em sede de Embargos de Declaração, foi
concedido prazo de 03 (três) anos para adequação das medidas, a contar de 23/03/2018.

Isto significa que, a par�r do dia 05 de fevereiro de 2021, 696 Agentes de Segurança
Socioeduca�vos (Aproximadamente 37% do total de Agentes em exercício nas unidades Socioeduca�vas)
e 60 Técnicos (Aproximadamente 14% do total de técnicos das Unidades Socioeduca�vas) irão finalizar
compulsoriamente seus vínculos com o Estado de Minas Gerais, gerando consequências irreparáveis
para a Polí�ca de Atendimento Socioeduca�vo, quais sejam: i) redução na Polí�ca Pública essencial e
priorizada pela Cons�tuição Federal de 1988; ii) fechamento de 3 unidades, que se tornarão inviáveis
pela falta de equipe de atendimento; iii) retrocesso na oferta de vagas, em detrimento do 2ª Pactuação
de Atos Preparatórios para a Expansão do Sistema Estadual de Atendimento Socioeduca�vo, assinado
entre o Estado de Minas Gerais, o Ministério Público e o Tribunal de Jus�ça; e iv) prejuízos na resposta
estatal à delinquência infan�l.

Cumpre ressaltar que a migração das unidades socioeduca�vas para o modelo de
cogestão ocorre paralela e concomitantemente à execução do Concurso Público, como medidas de
gestão para manter e fortalecer a execução de uma polí�ca priorizada pela Cons�tuição, sem nenhuma
inovação norma�va e buscando torná-la menos dependente de apenas um modelo de execução.

 

Da iminência de paralisação da polí�ca pública

 

Os editais que regem os processos de seleção pública apresentam a seguinte regra
quando o processo de seleção pública resulta fracassado:

 

11.7. Quando todas as PROPONENTES forem inabilitadas ou desclassificadas, a
Sejusp poderá reabrir o prazo de publicidade do Edital, para a apresentação de
documentos por qualquer en�dade sem fins lucra�vos interessada, contados a
par�r do primeiro dia ú�l subsequente à data da publicação do extrato de
reabertura de prazo do Edital no Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais.

 

No entanto, considerando a data em que foram publicadas as atas de julgamento, após o
decurso do prazo para apresentação de recursos, ainda que fossem reabertos todos os prazos previstos
no cronograma dos editais, a celebração do contrato de gestão aconteceria em momento posterior a 05
de fevereiro de 2021, que é quando parte dos centros socioeduca�vos ficarão sem parte da sua força de
trabalho. Assim, todo esforço empregado na tramitação do processo de seleção pública seria em vão,
pois o sistema socioeduca�vo reduziria dras�camente o número de vagas ofertadas em função da perda
de servidores. Como é possível perceber no cronograma abaixo, não haveria tempo hábil para processar
a seleção pública a par�r da reabertura dos prazos e ter tempo hábil para realizar a transição de gestão:

 

EVENTO DATA PREVISTA
Publicação da ata de julgamento das propostas 29/11/2020

Prazo para interposição de recursos
30/11/2020 a
04/12/2020

(5 dias úteis)

Reabertura do prazo para publicidade do Edital
07/12/2020 a
17/12/2020

(8 dias úteis)

Reabertura do prazo de elaboração da proposta e entrega dos documentos
18/12/2020 a
24/10/2020

(5 dias úteis)
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Reabertura do prazo para a comissão julgadora analisar e julgar as propostas 28/12/2020 a
04/01/2021

(5 dias úteis)
Prazo para a Sejusp divulgar, no sí�o eletrônico, a ata elaborada pela comissão

julgadora 05/01/2021

Prazo para interposição de recursos
06/01/2021 a
12/01/2021

(5 dias úteis)

Prazo para o Administrador Público da Suase analisar e decidir sobre os recursos
13/01/2021 a
19/01/2021

(5 dias úteis)
Prazo para homologação do resultado do processo de seleção pública 20/01/2021

Prazo para publicação da convocação da en�dade vencedora do processo de seleção
pública 21/01/2021

Prazo para comparecimento da en�dade sem fins lucra�vos convocada 28/01/2021
(3 dias úteis)

Data prevista para celebração do contrato de gestão 01/03/2021
 

Dessa forma, a Suase se viu na iminência de paralização da polí�ca de atendimento
socioeduca�vo nas unidades CSE Uberaba, CEIP Araxá, CSE Ipa�nga, CSE Lindeia, CSE Santa Helena, CSE
Santa Clara, CEIP Sete Lagoas, CSE Unaí, CSE Horto, CSE Andradas e CSE São Jerônimo. A paralisação se
daria nestes centros pois já está sendo processado o remanejamento dos servidores efe�vos entre as
unidades para recompor o quadro nas demais unidades que permanecerão em gestão direta.

Há que se lembrar que a Polí�ca de Atendimento Socioeduca�vo é polí�ca essencial,
preconizada pela Cons�tuição Federal de 1988.

Nesse interim, imprescindível destacar que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
consagrou o compromisso e a responsabilidade do Estado e da Sociedade Civil em assegurar aos
adolescentes efe�vas condições de desenvolvimento e construção de seu projeto de vida. Pautado na
Doutrina da Proteção Integral, o atendimento socioeduca�vo visa a inclusão do adolescente em conflito
com a lei a par�r da ar�culação de diferentes campos de polí�cas públicas e sociais do Sistema de
Garan�a de Direitos.

A execução das medidas socioeduca�vas é uma polí�ca perene e essencial que obje�va,
além da responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, a sua
integração social e a garan�a de seus direitos individuais e sociais.

Desse modo, e levando em consideração que a criação, desenvolvimento e manutenção
dos programas de execução das medidas socioeduca�vas de semiliberdade e de internação é de
competência do Estado, conforme previsto no ar�go 4º da Lei nº 12.594/2012, a garan�a ao atendimento
é ininterrupta.

 

“Art. 4º Compete aos Estados:
 
I - formular, ins�tuir, coordenar e manter Sistema Estadual de Atendimento
Socioeduca�vo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União;
 
(...)
 
III - criar, desenvolver e manter programas para a execução das medidas
socioeduca�vas de semiliberdade e internação”.

Eventual interrupção do atendimento afetaria o público de jovens que passam pelo
sistema, os quais recebem atenção socioeduca�va a par�r de diferentes eixos: família, escolarização,
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educação, profissionalização, saúde, pertença comunitária, esporte, lazer, cultura.

Considera-se ainda que a atuação no socioeduca�vo é marcada pelo princípio da
brevidade, uma vez que, respeitados o tempo da adolescência, as intervenções devem se dar de maneira
ágil e com prioridade absoluta. No âmbito da capital, o Estado de Minas Gerais se comprometeu a re�rar
os sentenciados às medidas de internação ou semiliberdade dos Centros de Internação Provisória em até
48 horas, visando assim evitar-se prejuízos para a pronta execução da medida socioeduca�va.

Na perspec�va da responsabilização dos gestores do sistema, eventual paralisação da
polí�ca poderia ensejar improbidade administra�va, segundo o disposto no art. 28 e 29 da Lei nº
12.594/12:

 

“Art. 28. No caso do desrespeito, mesmo que parcial, ou do não cumprimento
integral às diretrizes e determinações desta Lei, em todas as esferas, são sujeitos:
I - gestores, operadores e seus prepostos e en�dades governamentais às medidas
previstas no inciso I e no § 1º do art. 97 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente); e
II - en�dades não governamentais, seus gestores, operadores e prepostos às
medidas previstas no inciso II e no § 1º do art. 97 da Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
Parágrafo único. A aplicação das medidas previstas neste ar�go dar-se-á a par�r
da análise de relatório circunstanciado elaborado após as avaliações, sem prejuízo
do que determinam os arts. 191 a 197, 225 a 227, 230 a 236, 243 e 245 a 247 da
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
Art. 29. Àqueles que, mesmo não sendo agentes públicos, induzam ou concorram,
sob qualquer forma, direta ou indireta, para o não cumprimento desta Lei, aplicam-
se, no que couber, as penalidades dispostas na Lei nº 8.429, de 2 de junho de
1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências” (Lei
de Improbidade Administra�va).

Assim, a interrupção, ou a redução da polí�ca de atendimento socioeduca�va, é uma
violação ao princípio do não retrocesso por ser entendida como um direito fundamental concedido aos
adolescentes através do art. 227 da Cons�tuição Federal de 1988.

 

Da con�nuidade dos processos de seleção pública

 

Importante destacar que os processos de seleção pública instaurados terão os prazos
reabertos para nova apresentação de propostas com vistas a assegurar a celebração de Contratos de
Gestão decorrentes da seleção de proposta mais vantajosa conforme critérios expostos nos editais
publicados. Assim, o Contrato de Gestão emergencial é medida temporária e com prazo determinado
para que seja possível concluir os processos de seleção sem que haja a paralização da Polí�ca Pública. A
reabertura dos prazos resultará no seguinte planejamento:

 

EVENTO DATA PREVISTA

Reabertura do prazo para publicidade do Edital
06/01/2021 a
15/01/2021

(8 dias úteis)
Reabertura do prazo de elaboração da proposta e entrega dos documentos 18/01/2021 a

22/01/2021
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(5 dias úteis)

Reabertura do prazo para a comissão julgadora analisar e julgar as propostas
25/01/2021 a
29/01/2021

(5 dias úteis)
Prazo para a Sejusp divulgar, no sí�o eletrônico, a ata elaborada pela comissão

julgadora 29/01/2021

Prazo para interposição de recursos
01/02/2021 a
05/02/2021

(5 dias úteis)

Prazo para o Administrador Público da Suase analisar e decidir sobre os recursos
08/02/2021 a
12/02/2021

(5 dias úteis)
Prazo para homologação do resultado do processo de seleção pública 12/02/2021

Prazo para publicação da convocação da en�dade vencedora do processo de seleção
pública 15/02/2021

Prazo para comparecimento da en�dade sem fins lucra�vos convocada 18/02/2021
(3 dias úteis)

Data prevista para celebração do contrato de gestão 01/04/2021
 

Assim, demonstra-se que a pretendida celebração dos contratos de gestão decorrentes
dos processos de seleção pública tem previsão de conclusão antes dos 180 (cento e oitenta) dias de
vigência do contrato emergencial, possibilitando a devida transição na assunção das a�vidades.

 

Da hipótese de dispensa

 

A Lei Estadual nº. 23.081/2018, no inciso III do art. 60 dispõe o seguinte:

 

Art. 60 – A administração pública estadual poderá dispensar a realização de
processo de seleção pública nas hipóteses de:
(...)
III – urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de a�vidades
de relevante interesse público;

 

Assim, conforme descrito acerca do contexto e da essencialidade jus�fica-se a
aplicabilidade deste disposi�vo ao instrumento que se apresenta.

Para tanto, o Contrato de Gestão emergencial terá vigência máxima de 180 dias (§5º do
art. 60 da Lei Estadual nº. 23.081/2018) e o extrato desta jus�fica�va será publicada para oportunizar
eventual impugnação (§2º do art. 60 da Lei Estadual nº. 23.081/2018).

 

Da escolha da OS

 

Para firmar o Contrato de Gestão emergencial, foi selecionado o Ins�tuto Elo (IElo). O
Ins�tuto Elo é uma associação privada sem fins lucra�vos, sem vinculação polí�co par�dária, fundada
em 2005, qualificada como OSCIP pelo Governo Estadual em 2005 e pelo Governo Federal em 2006 e
como OS na área de Ação Social em 2019 pelo Governo de Minas Gerais.
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De 2005 a 2016 e de 2017 até a presente data em parceria com o Governo de Minas, por
meio da Secretaria de Estado de Jus�ça de Segurança Pública, o Ins�tuto Elo trabalha na prevenção
social da criminalidade, atuando na execução do programa central de acompanhamento de penas e
medidas alterna�vas - CEAPA, do programa de reintegração social dos egressos do sistema prisional -
PRESP, do programa de mediação de conflitos – PMC, do programa de controle de homicídios “Fica Vivo!”
e na implementação, gestão e monitoramento das Unidades de Prevenção à Criminalidade (UPCs)
situados em 41 locais com alto índice de violência em todo o estado de Minas, por meio do Termo de
Parceria nº. 002/2005 e do Contrato de Gestão nº. 002/2019. Na execução destes Programas de
Prevenção à Criminalidade o Ins�tuto Elo atua em 16 municípios de Minas Gerais. Em 2012, também em
parceria com a então SEDS/ MG, o Ins�tuto iniciou a gestão do Programa de Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas em Minas Gerais - PETP/ MG.

Entre os anos de 2008 e 2009 o Ins�tuto Elo também atuou, em parceria com a Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (SEDESE/ MG), na gestão do Programa de
Proteção à Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM e do Núcleo de Atendimento a
Ví�mas de Crimes Violentos - NAVCV.

Segue relação de parcerias e convênios já celebrados com  Governo Estadual de Minas
Gerais e os principais resultados alcançados:

2005 - Termo de Parceria 002/2005 - Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas
Gerais - SEDS/ MG

           Principais resultados alcançados:

           - 1.440 beneficiários diretos (programa CEAPA)

           - 192 beneficiários diretos (programa PRESP)

           - 4.056 atendimentos (programa Mediação de Conflitos)

           - 4.814 jovens atendidos mensalmente (programa Fica Vivo!)

2006 - I Termo Adi�vo ao Termo de Parceria 002/2005 - Secretaria de Estado de Defesa
Social de Minas Gerais - SEDS/ MG

           Principais resultados alcançados:

           - 6.150 beneficiários diretos (programa CEAPA)

           - 926 beneficiários diretos (programa PRESP)

           - 15.472 atendimentos (programa Mediação de Conflitos)

           - 11.645 jovens atendidos mensalmente (programa Fica Vivo!)

2007 - II Termo Adi�vo ao Termo de Parceria 002/2005 - Secretaria de Estado de
Defesa Social de Minas Gerais - SEDS/ MG

           Principais resultados alcançados:

           - 8.358 beneficiários diretos (programa CEAPA)

           - 1.325 beneficiários diretos (programa PRESP)

           - 17.831 atendimentos (programa Mediação de Conflitos)

           - 12.619 jovens atendidos mensalmente (programa Fica Vivo!)

2008 - III Termo Adi�vo ao Termo de Parceria 002/2005 - Secretaria de Estado de
Defesa Social de Minas Gerais - SEDS/ MG

           Convênio 475/2008 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas
Gerais - SEDESE/ MG

           Principais resultados alcançados:

           - 10.511 beneficiários diretos (programa CEAPA)
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           - 1.237 beneficiários diretos (programa PRESP)

           - 19.301 atendimentos (programa Mediação de Conflitos)

           - 14.035 jovens atendidos mensalmente (programa Fica Vivo!)

           - 120 crianças e adolescentes incluídos (programa PPCAAM)

           - 368 crianças e adolescentes em proteção

           - 1.028 familiares em proteção

           - 302 famílias em proteção

2009 - IV Termo Adi�vo ao Termo de Parceria 002/2005 - Secretaria de Estado de
Defesa Social de Minas Gerais - SEDS/ MG

           Convênio 475/2008 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas
Gerais - SEDESE/ MG

           Principais resultados alcançados:

           - 12.201 beneficiários diretos (programa CEAPA)

           - 2.381 beneficiários diretos (programa PRESP)

           - 20.114 atendimentos (programa Mediação de Conflitos)

           - 14.469 jovens atendidos mensalmente (programa Fica Vivo!)

           - 241 crianças e adolescentes incluídos (programa PPCAAM)

           - 338 crianças e adolescentes em proteção

           - 922 familiares em proteção

           - 288 famílias em proteção

2010 - V e VI Termos Adi�vos ao Termo de Parceria 002/2005 - Secretaria de Estado de
Defesa Social de Minas Gerais - SEDS/ MG

           Principais resultados alcançados:

           - 10.691 beneficiários diretos (programa CEAPA)

           - 1.568 beneficiários diretos (programa PRESP)

           - 20.106 atendimentos (programa Mediação de Conflitos)

           - 14.446 jovens atendidos mensalmente (programa Fica Vivo!)

2011 - VII Termo Adi�vo ao Termo de Parceria 002/2005 - Secretaria de Estado de
Defesa Social de Minas Gerais - SEDS/ MG

           Principais resultados alcançados:

           - 9.937 beneficiários diretos (programa CEAPA)

           - 3.321 beneficiários diretos (programa PRESP)

           - 19.484 atendimentos (programa Mediação de Conflitos)

           - 13.586 jovens atendidos mensalmente (programa Fica Vivo!)

2012 - VII e VIII Termos Adi�vos ao Termo de Parceria 002/2005 - Secretaria de Estado
de Defesa Social de Minas Gerais - SEDS/ MG

           Principais resultados alcançados:

           - 6.621 beneficiários diretos (programa CEAPA)

           - 2.386 beneficiários diretos (programa PRESP)

           - 16.359 atendimentos (programa Mediação de Conflitos)
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           - 12.411 jovens atendidos mensalmente (programa Fica Vivo!)

2013 - IX e X Termos Adi�vos ao Termo de Parceria 002/2005 - Secretaria de Estado de
Defesa Social de Minas Gerais - SEDS/ MG

           Principais resultados alcançados:

           - 9.949 beneficiários diretos (programa CEAPA)

           - 2.845 beneficiários diretos (programa PRESP)

           - 22.339 atendimentos (programa Mediação de Conflitos)

           - 11.437 jovens atendidos mensalmente (programa Fica Vivo!)

2014 - X e XI Termos Adi�vos ao Termo de Parceria 002/2005 - Secretaria de Estado de
Defesa Social de Minas Gerais - SEDS/ MG

           Principais resultados alcançados:

           - 9.768 beneficiários diretos (programa CEAPA)

           - 3.073 beneficiários diretos (programa PRESP)

           - 23.779 atendimentos (programa Mediação de Conflitos)

           - 11.133,42 jovens atendidos mensalmente (programa Fica Vivo!)

2015 - XII e XIII Termos Adi�vos ao Termo de Parceria 002/2005 - Secretaria de Estado
de Defesa Social de Minas Gerais - SEDS/ MG

           Principais resultados alcançados:

           - 10.038 beneficiários diretos (programa CEAPA)

           - 3.601 beneficiários diretos (programa PRESP)

           - 24.548 atendimentos (programa Mediação de Conflitos)

           - 10.505,67jovens atendidos mensalmente (programa Fica Vivo!)

2016 - XIII e XIV Termos Adi�vos ao Termo de Parceria 002/2005 - Secretaria de Estado
de Defesa Social de Minas Gerais - SEDS/ MG (até abril de 2016)

           Principais resultados alcançados:

           - 2.306 beneficiários diretos (programa CEAPA)

           - 911 beneficiários diretos (programa PRESP)

           - 5.935 atendimentos (programa Mediação de Conflitos)

           - 10.125,75 jovens atendidos mensalmente (programa Fica Vivo!)

2016 - Termo de Parceria 039/2016 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -
SEPLAG/ MG (03/10/2016 a 14 de fevereiro de 2017)

2017 - I Termo Adi�vo ao Termo de Parceria 039/2016 - Secretaria de Estado
Extraordinária de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais - Seedif (15 de fevereiro de 2017
até 31 julho de 2017)

           Principais resultados alcançados:

- Mobilização de representantes da sociedade civil para par�cipação em 15 eventos
relacionados aos Fóruns Regionais de Governo

- Suporte para realização de 15 eventos relacionados aos Fóruns Regionais de Governo

- Transporte para representantes da sociedade civil do Colegiado Execu�vo comparecerem
a 15 Fóruns Regionais de Governo

- Disponibilização de acomodação adequada para representantes da sociedade civil
membros do Colegiado Execu�vo comparecerem a 15 eventos relacionados aos Fóruns Regionais de
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Governo

- Análise con�nua do Banco de Dados relacionado aos Fóruns Regionais de Governo

- 18 pesquisas de Sa�sfação dos Par�cipantes dos Fóruns Regionais de Governo
realizadas

- 100% de conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica

2017 – Termo de Parceria 044/2017 - SEJUSP

- Retomada das a�vidades de 50 Unidades de Prevenção

-Contratação de mais de 30 profissionais;

- Contratação de mais de 300 oficineiros para o Programa Fica Vivo!

-Elaboração de Diagnós�co de Implantação de Unidade de Prevenção;

-Realização de mais de 50 mil atendimentos;

2019 – Contrato de Gestão 002/2019 - SEJUSP

Elaboração de Diagnós�co de Implantação de Unidade de Prevenção;

-Realização de Pesquisa de Impacto do Programa Fica Vivo na redução dos homicídios nas
áreas de atuação em Belo Horizonte;

-Pesquisa de Reentrada dos Egressos do Sistema Prisional atendidos pelo programa PRESP
no sistema de jus�ça;

-Realização de mais de 100 mil atendimentos nos programas de prevenção;

-Atendimento a mais de 30 mil pessoas nas localidades onde os programas de prevenção
atuam.

Além disso, o Ins�tuo Elo possui reconhecida qualidade técnica. Em 2010 o IElo recebeu o
Cer�ficado em Boa Gestão pela FIA/USP e SEPLAG/MG e em 2014 obteve o reconhecimento máximo,
faixa ouro, do Prêmio Mineiro de Excelência da Gestão das En�dades do Terceiro Setor, promovido pela
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (SEPLAG - MG) em parceria com o
Ins�tuto Qualidade Minas (IQM).

A nota média (que vai de 0 a 10) do Ins�tuto Elo, na execução do Termo de Parceria,
atribuída pela Comissão de Avaliação, de 2005 a 2019, é 9,43, um resultado que confirma a excelência
do trabalho.

Todas as prestações de contas do Ins�tuto Elo, em convênios e Termos de Parcerias,
foram aprovadas sem ressalvas.

Nesse diapasão, o Ins�tuto Elo já possui os regulamentos próprios a que se refere o art.
38 do Decreto Estadual nº. 44.553/2018 aprovados pela Sejusp, o que, diante da urgência com a qual
deve ser tramitada esta celebração, contribui para o processo.

 

Da construção e instrução do Contrato emergencial

 

Celebrado a par�r de dispensa de Processo de Seleção Pública, o presente Contrato
Emergencial é construído com base no modelo de instrumento jurídico disponibilizado pela Seplag
disponibilizado em h�p://www.seplag.mg.gov.br/pagina/gestao-governamental/parcerias-com-
os/organizacoes-sociais-os .

Assim, é composto pelos seguintes documentos:

Contrato de Gestão

Anexo I – Concepção da polí�ca pública;

http://www.seplag.mg.gov.br/pagina/gestao-governamental/parcerias-com-os/organizacoes-sociais-os
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Anexo II – Programa de trabalho;

Anexo III – Da sistemá�ca de avaliação do contrato de gestão;

Além disso, instrui a celebração a minuta da Memória de Cálculo, que consiste no
planejamento financeiro dos recursos empregados na execução do objeto.

O valor total previsto para execução do Contrato de Gestão é de R$ 25.959.491,30 (vinte e
cinco milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e noventa e um reais e trinta centavos)

Para composição dos valores que integram a memória de cálculo, foram considerados os
valores pactuados atualmente no Termo de Colaboração nº. 1730/2018, cujo objeto é aplicação da
medida de internação para 40 adolescentes no município de Passos. Assim, para as despesas variáveis
em relação ao número de adolescentes, foi feito cálculo proporcional; para as despesas fixas, foi
adotado valor idên�co ao vigente na Planilha de Detalhamento de Despesas vinculada ao Termo de
Colaboração nº. 1730/2018. Nos casos em que as aquisições de materiais ou as contratações de serviços
previstas na Memória de Cálculo não �veram correspondentes na referida planilha de detalhamento de
despesas, o IElo procedeu com a coleta de orçamentos, regionalizada. Por fim, para despesas de pessoal,
foram observadas:

- Pesquisa de salário regionalizada;

- Convenção Cole�va de Trabalho da categoria;

- Limites impostos no âmbito dos critérios de seleção presentes nos editais 01 a 06/2020,
quais sejam: “Valor Total de Salários” e compa�bilidade do valor dos salários à pesquisa de mercado (em
que é considerado compa�vel o valor de salário caso este esteja entre o valor mínimo e o valor médio
verificados na pesquisa de salário).

 

Da instrução do processo

 

Para a instrução do processo de celebração, serão juntados os seguintes documentos:

- De acordo com o art. 58 da Lei Estadual nº. 23.081/2018 e art. 10 do Decreto Estadual
nº. 47.553/2018, foi solicitado estudo de viabilidade à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
que se manifestou favoravelmente ao pleito;

- Conforme inciso IV do art. 64 da Lei Estadual nº. 23.081/2018, a estratégia de adoção do
modelo de gestão no âmbito do sistema socioeduca�vo foi apresentada ao Conselho de Segurança
Pública, que se manifestou no processo;

- Em atenção ao Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre Sejusp e Secretaria de
Estado de Educação, foi solicitada manifestação da SEE sobre a implantação de escola no Centro de
Internação Provisória de Araxá. O�cio com a anuência da SEE também compõe o presente processo. As
demais unidades socioeduca�vas objeto do presente Contrato de Gestão já possuem escola formal
dentro de suas estruturas, por isso não é necessária manifestação da SEE para as demais.

- Demais documentos previstos no art. 24 do Decreto Estadual nº. 47553/2018:

- Documentos de cons�tuição do Ins�tuto Elo, bem como cer�dões de regularidade;

  - Declaração de Disponibilidade orçamentária assinada pelo Ordenador de Despesas;

 - Aprovação do Cofin. O pleito genérico já fora apreciado no âmbito do Cofin, sendo que o
pleito específico com o valor adotado para o presente Contrato de Gestão será apreciado após a
aprovação da Seplag.

 

Conclusão
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Diante da urgência decorrente da iminência de paralisação das a�vidades, do gravíssimo
prejuízo que esta paralisação acarretaria e da essencialidade da polí�ca pública, jus�fica-se a
celebração do contrato de gestão nos termos do inciso III do Art. 60 da Lei Estadual nº 23.081/2018.
Conforme mencionado, o objeto do Contrato de Gestão Emergencial é a execução da medida de
internação nos municípios de Uberaba, Araxá, Ipa�nga, Belo Horizonte, Unaí de Sete Lagoas, mais
especificamente as seguintes unidades:

- Centro Socioeduca�vo de Uberaba;

- Centro Socioeduca�vo de Ipa�nga;

- Centro Socioeduca�vo Lindeia;

- Centro Socioeduca�vo Santa Helena;

- Centro Socioeduca�vo Santa Clara;

- Centro Socioeduca�vo Horto;

- Centro Socioeduca�vo Andradas;

- Centro Socioeduca�vo São Jerônimo;

- Centro Socioeduca�vo de Unaí;

- Centro de Internação Provisória de Sete Lagoas e

- Centro de Internação Provisória de Araxá.

 

 

Luciana Mara de Freitas Souza

Superintendente de Gestão Administra�va

 

Fasani Lázaro Costa Bage�

Subsecretário de Atendimento Socioeduca�vo (em exercício)

 

Gustavo Henrique Wykrota Tostes

Secretário Adjunto de Jus�ça e Segurança Pública

(respondendo pela Secretaria de Estado de Jus�ça e Segurança Pública)

Documento assinado eletronicamente por Luciana Mara de Freitas Souza, Superintendente, em
23/12/2020, às 20:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Fasani Lazaro Costa Bage�, Assessor Chefe, em
23/12/2020, às 20:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Henrique Wykrota Tostes, Respondendo Pela
Secretaria de Estado de Jus�ça e Segurança Pública, em 23/12/2020, às 21:02, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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