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Comissão de Avaliação das Organizações Sociais de Atendimento ou Promoção dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência 

 
RELATÓRIO 1º SEMESTRE DE 2016 

CONTRATO DE GESTÃO N° 21/2013 – GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA 1º DELEGACIA 
DE POLÍCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  

 
 
Processo SEDPcD nº 66263/2014 e Processo SEDPcD nº 76826/2014 
Vigência: 06/06/2014 à 06/06/2019  
Gestor pela SEDPcD: Luiz Carlos Lopes 
Contratada: Organização Social de Saúde Casa de Isabel 
 
 
Dando continuidade ao acompanhamento dos Contratos firmados entre esta Pasta e as 
Organizações Sociais, bem como visando atender à legislação pertinente, em especial a Lei 
Complementar nº 846/1998, apresenta-se este relatório acerca da execução do Contrato de 
Gestão nº 21/2013 durante o primeiro semestre de 2016. 
 
O termo firmado entre as partes tem como objeto a gestão e operacionalização do Centro de 
Serviços de Apoio da 1º Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência (DPPD), localizada no 
Palácio da Polícia Civil (Rua Brigadeiro Tobias, nº 527), região central da cidade de São Paulo. 
 
O conteúdo aqui apresentado baseia-se nos relatórios trimestrais elaborados pelo Gestor, 
relatórios da contratada, bem como pela consulta, quando fez-se necessário, aos registros 
documentais constantes nos respectivos processos internos. 
 
Demonstração da Utilização dos Recursos Transferidos 
 
Conforme informado pelo Gestor em seu relatório do 2º trimestre deste ano, a prestação de 
contas é encaminhada pela contratada trimestralmente, desde o início da vigência do 
Contrato de Gestão. Como o sétimo trimestre de atividades do projeto correspondia aos 
meses de dezembro/2015, janeiro e fevereiro de 2016, bem como o oitavo trimestre abrangia 
os meses de março, abril e maio de 2016, até o momento da elaboração deste relatório não 
contava-se com a prestação de contas financeira (planilha de gastos e planilha de aplicação 
do fundo provisionado) relativa ao mês de junho/2016, e sim, apenas os dados técnicos. 
 
Para o período de análise deste relatório constatou-se a seguinte evolução de despesas 
mensais totais demonstrada no gráfico 01. 
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Gráf. 01. Evolução das despesas mensais totais entre os meses de janeiro a maio de 2016. 
 

Despesas Gerais Despesa (valor) 

jan/16  R$ 95.757,58  

fev/16  R$ 101.822,42  

mar/16  R$ 101.661,72  

abr/16  R$ 103.003,11  

mai/16  R$  95.231,43  

 
Tab. 01. Despesas mensais totais entre os meses de janeiro a maio de 2016. 
 
Observou-se uma média de despesa mensal total para o projeto de R$ 99.495,25 (noventa e 
nove mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos), sendo que cerca de 
54% das despesas mensais são relativas aos gastos com Recursos Humanos. 
 
A soma das despesas para o período (tabela 01) totalizou R$ 497.476,26 (quatrocentos e 
noventa e sete mil e quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos). Nesse 
contexto, importante pontuar que foi constatado um saldo na aplicação financeira vinculada 
ao projeto, ao final de dezembro de 2015, no valor de R$ 340.710,24 (trezentos e quarenta 
mil e setecentos e dez reais e vinte e quatro centavos. 
 
A esse saldo juntam-se os três repasses observados ao longo do período em análise, conforme 
segue: 
 

 Janeiro/2016: R$ 109.571,90 (cento e nove mil e quinhentos e setenta e um reais e 

noventa centavos. 

 Março/2016: R$ 227.275,80 (duzentos e vinte e sete mil e duzentos e setenta e cinco 

reais e oitenta centavos). 

 R$-

 R$30.000,00

 R$60.000,00

 R$90.000,00

 R$120.000,00

jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16

Evolução da Despesa Mensal
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 Abril/2016: R$ 113.637,90 (cento e treze mil e seiscentos e trinta e sete reais e noventa 

centavos). 

Desta forma, observaram-se disponíveis para o projeto, entre janeiro e maio de 2016, recursos 
no montante de R$ 791.195,84 (setecentos e noventa e um mil e cento e noventa e cinco reais 
e oitenta e quatro centavos). 
 
Complementarmente aos gastos com Recursos Humanos, também foram observados 
despesas com aquisição de material de consumo (produtos de higiene, de limpeza e material 
de escritório), estes visando atender às necessidades diárias da DPPD, bem como pagamentos 
de serviços de terceiros (assessoria contábil e jurídica, contrato de limpeza e serviços de 
saúde), e serviço de transporte. Ressalta-se que não foi constatado a aquisição de bens 
permanentes no período em análise.  
 
Os comprovantes relativos às aquisições mencionados anteriormente e ao pagamento dos 
contratos de serviços de terceiros são encaminhados pela contratada em sua prestação de 
contas, sendo juntados ao processo de pagamento (SEDPcD nº 76826/2014). 
 
Recursos Humanos 
 
A tabela 02 traz a evolução dos gastos com RH para a DPPD no período em análise. 
 

Mês Despesa (valor) 

jan/16  R$ 51.101,04  

fev/16  R$ 56.360,30  

mar/16  R$ 56.327,70  

abr/16  R$ 58.094,23  

mai/16  R$ 50.380,21  

 
Tab. 02. Evolução das despesas com RH entre os meses de janeiro a maio de 2016. 
 
A média de despesa mensal relacionada à RH foi de R$ 54.452,70 (cinquenta e quatro mil e 
quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos), sendo que tais gastos são 
atribuídos ao pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas e benefícios aos 
funcionários vinculados ao projeto, abrangendo os seguintes cargos: 
 

 01 Coordenadora. 

 01 Auxiliar Administrativo. 

 02 Assistentes Sociais. 

 02 Psicólogos. 

 03 Intérpretes de Libras. 

 01 Cientista Social. 
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 01 Técnico em Tecnologia Assistiva. 
 
Informou-se que no segundo trimestre de 2016 ocorreu o desligamento do profissional 
ocupante do cargo de Técnico em Tecnologia Assistiva, sem nova contratação prevista. Desse 
modo, o quadro funcional da DPPD encontra-se com 10 colaboradores. 
 
Percebe-se da prestação de contas encaminhada pela contratada o envio de documentação 
comprovando os pagamentos e recolhimentos dos devidos encargos e benefícios. 
 
Acompanhamento da execução – Metas 
 
Para o período em análise foram observados os seguintes números no que tange aos 
atendimentos oferecidos pela DPPD, conforme tabelas 03 e 04. 
 

  
nº 

atendimentos 
novos 

usuários  
usuários em 

acompanhamento 
Boletins de 
Ocorrência 

Inquéritos  
policiais 

1º TRIM. 422 237 185 108 13 

2º TRIM. 336 198 138 84 11 

 
Tab. 03. Comparação entre os atendimentos observados na DPPD no primeiro semestre de 
2016 (1). 
 

  
atendimentos 

individuais  

Encam. p/ rede 
de proteção 

social 

Atendimentos 
externos e 
remotos 

Visitas 
domiciliares 

Visitas c/ 
equipe 
policial 

1º TRIM. 269 36 3 9 8 

2º TRIM. 234 42 3 18 9 

 
Tab. 04. Comparação entre os atendimentos observados na DPPD no primeiro semestre de 
2016 (2). 
 
Ressalta-se que os dados relativos a cada item apresentado anteriormente são registrados 
periodicamente em relatórios técnicos mensais organizados pela contratada, constando, 
entre outras informações, estatísticas relativas à origem das vítimas, sexo, grau de 
escolaridade entre outros. 
 
Os resultados e estatísticas consolidados servem de referência para a otimização de 
protocolos de atendimento, que são compartilhados com delegacias de polícia do Estado de 
São Paulo, bem como utilizados para a elaboração e atualização de material voltados à 
capacitação de policiais civis quanto ao atendimento à pessoa com deficiência. Constatou-se 
dos processos internos relativos ao Contrato de Gestão em pauta a juntada de cópias desses 
relatórios técnicos (mensais). 
 

Este documento foi assinado digitalmente por Cid Torquato Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinasp.imprensaoficial.com.br/Verificar/ e utilize o código E225-A471-0384-AFE2.



 

      GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Secretaria de Estado dos Direitos  

da Pessoa com Deficiência 
 

                        

      

                 

5 
 

Conforme observado nos relatórios anteriores apresentados a esta Comissão, as ações ligadas 
à DPPD foram divididas em 04 atividades, cada uma destas com um indicador definido para 
permitir o acompanhamento de sua execução.  
 
Seguem tais atividades, com as observações acerca de cada indicador para o primeiro 
trimestre de 2016 (janeiro, fevereiro e março). 
 
ATIVIDADE 01: CONSOLIDAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PAINEL DE DADOS E INDICADORES. 
 
Indicador: Definição das fontes de dados e organização das estatísticas sobre violência – 
compilação de dados oriundos do Disque 100, da DPPD e da Secretaria Estadual de Segurança 
Pública. 
 
Obs.: A compilação dos dados e informações das fontes relacionadas, bem como sua 
organização em relatórios periódicos, foi realizada no primeiro trimestre/2016, em 
consonância com os períodos anteriores. 
 
ATIVIDADE 02: PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO E SITE DA DPPD. 
 
Indicador 1: Relatório com proposta de conteúdo para o site. 
Indicador 2: Relatório com informações para utilização da Assessoria de Imprensa e 
Comunicação Institucional.  
 
Obs.: De acordo com o relatório anterior analisado por esta Comissão, o conteúdo do site já 
foi desenvolvido, porém ainda não foi liberado. Apesar disso, verificou-se continuidade no 
compartilhamento de informações obtidas junto à DPPD para com as áreas internas da Pasta 
mencionadas, o que também colabora para o Programa Estadual de Prevenção e Combate à 
Violência contra Pessoas com Deficiência.  
 
ATIVIDADE 03: ATENDIMENTO DE CASOS E ENCAMINHAMENTO PARA A REDE DE SERVIÇOS 
DE PARCEIROS. 
 
Indicador 1: mapeamento da Rede de Serviços de Proteção Social. 
Indicador 2: Porcentagem dos atendimentos monitorados. 
Indicador 3: Porcentagem dos atendimentos sistematizados. 
 
Obs.: Observou-se no primeiro trimestre que os encaminhamentos realizados pela DPPD para 
órgãos ligados à proteção social foram devidamente registrados, mensalmente, permitindo, 
assim a atualização no mapeamento dessas instituições para potenciais novos contatos e 
direcionamento de casos.  
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O monitoramento dos casos atendidos, por profissionais como assistentes sócias e psicólogos, 
bem como sua sistematização no âmbito do fluxo atendido pela DPPD foi constatado e 
garantiu uma cobertura de 100%. 
 
ATIVIDADE 04: AUXILIAR REMOTA OU PRESENCIALMENTE, TANTO OUTRAS DELEGACIAS, 
QUANTO SERVIÇOS PARCEIROS, NO ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 
Indicador: Porcentagem dos atendimentos sistematizados. 
 
Obs.: Os atendimentos remotos ou presenciais a outras delegacias do Estado de São Paulo 
continuaram a realizados conforme demanda, sendo os mesmos registrados e sistematizados 
nos relatórios técnicos da contratada. Tais dados também corroboram para desenvolver um 
quadro mais amplo sobre a violência contra a pessoa com deficiência no Estado.  
 
Para os relatórios a partir de março/2016 foram definidos, pelo Gestor e Casa de Isabel, novos 
indicadores de acompanhamento do projeto, os quais, portanto, são válidos para o segundo 
trimestre de 2016. Os novos indicadores foram os seguintes. 
 
Indicador 01: Número de pessoas atendidas pelas equipes da DPPD. 
Meta: 100 pessoas/mês. 
 
Indicador 02: Número de atendimentos efetuados pelo Centro de Apoio da DPPD. 
Meta: 70 atendimentos/mês 
 
Indicador 03: Percentual de visitas para acompanhamento de caso em andamento. 
Meta: 5% dos casos em andamento no mês anterior (com base no número de atendimentos 
aferidos no indicador 02). 
 
Indicador 04: Elaboração de estudo mensal sobre registros digitais de ocorrência envolvendo 
pessoa com deficiência no Estado de São Paulo. 
Meta: um relatório mensal.  
 
Constatou-se, pelos relatórios apresentados pelo Gestor, bem como dos relatórios de 
acompanhamento encaminhados pela contratada, que os resultados mensais observados no 
segundo trimestre de 2016 (abril a junho de 2016) atenderam às metas propostas para todos 
os novos indicadores. 
 
Conclusão 
 
Esta Comissão, tendo como base os relatórios apresentados acerca do primeiro semestre de 
2016, bem como a consulta aos respectivos processos internos, quando fez-se necessário, 
averiguou que houve o devido acompanhamento da utilização dos recursos repassados no 
âmbito do Contrato de Gestão nº 21/2013.  
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Além disso, demonstra-se do material analisado que as atividades ligadas à operacionalização 
da DPPD foram atestadas e devidamente registradas, sendo que os resultados obtidos foram 
comparados com suas respectivas metas, prezando pela indicação das ações desenvolvidas. 
 
Assim, entendemos que a execução do Contrato de Gestão em pauta foi satisfatória no 
primeiro semestre de 2016. 
 
Por fim, apenas cabe pontuar, como feito para os demais Contratos de Gestão desta Pasta, a 
recomendação de que em momento oportuno seja realizado junto à contratada uma revisão 
das necessidades orçamentárias, visando obter uma melhor relação recursos 
repassados/recursos utilizados. 
 
 
 

São Paulo, 06 de outubro de 2016. 
 

 
 
 

(Assinado digitalmente conforme dados abaixo) 
Cid Torquato 
Coordenador 
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