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Relatório Conclusivo – Exercício 2014 

Contrato de Gestão n° 21/2013 
Gestão e operacionalização da 1ª Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência 

 
Atendimento à Instrução Normativa nº 01 / TCE-SP – artigo 40, inciso XX 

 
 
Processo SEDPcD nº 8649/2014 
Processo SEDPcD nº 76826/2014 
 
 
O Contrato de Gestão foi firmado entre esta Pasta e a Casa de Isabel – Centro de Apoio a Mulher, a 
Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência Doméstica e Situação de Risco teve suas atividades 
iniciadas em junho de 2014, com a liberação do primeiro repasse. 
 
Seu objeto refere-se a gestão e operacionalização das atividades do Centro de Serviços de Apoio à 
1ª Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência, localizada à rua Brigadeiro Tobias, 527 - Luz – São 
Paulo/SP. Tal objeto alinha-se com as diretrizes do “Programa Estadual de Prevenção e Combate à 
Violência contra Pessoas com Deficiência”, instituído pelo Decreto estadual n° 59.316/2013. 
 
Como atividades vinculadas ao projeto encontram-se: 
 

1. Consolidação e atualização dos dados e indicadores relacionados à violência contra pessoa 

com deficiência; 

2. Produção de materiais de divulgação da delegacia; 

3. Atendimento, por equipe multidisciplinar, de casos e encaminhamento para a rede de 

proteção social – CREAS, CAPS, Defensoria Pública do Estado e outras delegacias; e 

4. Atendimento remoto ou presencial, auxiliando o público e outras delegacias e serviços sobre 

aspectos não policiais. 

Observou-se que foram definidos indicadores para acompanhamento dos serviços oferecidos na 
Delegacia, bem como especificação sobre por quais canais as denúncias eram recebidas (via disque 
100; via e-mail; promotoria da Justiça, entre outros) e para quais órgãos os casos eram 
encaminhados (Defensoria Pública, CREAS, CAPS, entre outros), permitindo gerar dados mais 
amplos. 
 

Este documento foi assinado digitalmente por Cid Torquato Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinasp.imprensaoficial.com.br/Verificar/ e utilize o código 13C7-36AA-7A3C-F07A.
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Para a execução do projeto foi previsto um quadro de colaboradores que inclui assistentes sociais, 
psicólogos, intérpretes de Libras, técnico especializado em Tecnologia Assistiva, entre outros. 
Observa-se dos relatórios apresentados a identificação das atribuições e pertinências de cada cargo 
vinculado à Delegacia, justificando-se sua presença junto ao projeto.  
 
No exercício de 2014 registraram-se 15 colaboradores vinculados à Delegacia, cujos documentos 
referentes aos respectivos gastos com Recursos Humanos foram encaminhados trimestralmente 
pela Entidade, sendo analisados e validados pelo gestor responsável.  
 
Observou-se que a aquisição de equipamentos e materiais previstos no Plano de Trabalho também 
foi validada, por intermédio da análise de documentos comprobatórios encaminhados pela 
Entidade e encartados ao processo de prestação de contas. O mesmo foi verificado no caso da 
contratação de serviços para o projeto.  
 
Do acompanhamento da execução do projeto foram apresentados, para o exercício de 2014, os 
seguintes resultados frente aos indicadores estabelecidos no Plano de Trabalho aprovado: 
 

 Vítimas atendidas – 163; 

 Número de atendimentos – 2016; 

 Boletins de Ocorrência – 107; 

 Inquéritos abertos – 37; 

 Encaminhamentos à rede de proteção social – 31 

 Visitas domiciliares de acompanhamento – 20; 

 Suporte a outras delegacias – 10; e 

 Policiais capacitados – 330. 

 
Também foram observadas, nos relatórios trimestrais, a realização de palestras em instituições de 
interesse, como o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo, Secretaria Municipal 
de Assistência e Desenvolvimento Social, bem como em entidades que lidam com pessoas com 
deficiência, visando a divulgação e orientação quanto à estrutura da Delegacia.  
 
De acordo com o material analisado por esta Comissão, bem como da observação dos relatórios de 
acompanhamento emitidos pelo Gestor responsável, pode-se perceber que foram atendidos os 
critérios de controle e avaliação definidos no contrato e na legislação, permitindo-se observar a 
devida correlação entre recursos repassados e atividades desenvolvidas. 
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Por fim, constatou-se nos pareceres analisados, relativos às prestações de contas trimestrais 
apresentadas pela Entidade e pelos apontamentos feitos pelo Gestor do contrato, que os resultados 
mensurados no exercício de 2014 foram satisfatórios, visto que o desempenho dos indicadores 
avaliados é consoante com aqueles definidos no Plano de Trabalho, demonstrando, assim, a devida 
execução do projeto. 
 
Obs.: O resumo dos recursos repassados no exercício de 2014 podem ser observados no Parecer 
Conclusivo elaborado pelo gestor responsável, também encaminhado a esse Tribunal. 
 
 
 

(Assinado digitalmente conforme dados abaixo) 
 

Cid Torquato 
Coordenador  
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