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

 

RELATÓRIO 2º 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: Rafael Antonio Batini 
Contratada: Organização Social de Saúde Casa de Isabel 

 
 

Com o intuito de atender à legislação que trata das Organizações Sociais, em especial a Lei 
Complementar nº 846/1998, apresenta-se este relatório que tem como objeto de análise a 
execução do Contrato de Gestão nº 21/2013 no segundo semestre de 2016. 

 

O referido termo tem como objeto a gestão e operacionalização do Centro de Serviços de 
Apoio da 1º Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência (DPPD), serviço este localizado no 
Palácio da Polícia Civil (Rua Brigadeiro Tobias, nº 527), região central da cidade de São Paulo. 
Vale ressaltar que a DPPD está inserida no contexto do Programa Estadual de Prevenção e 
Combate à Violência contra Pessoas com Deficiência, instituído em 2013. 

 

As considerações e apontamentos contidos neste relatório tiveram como subsídios o relatório 
apresentado pelo gestor, assim como a consulta aos processos internos, quando esta fez-se 
necessária. 

 

Demonstração da Utilização dos Recursos Transferidos 
 

De forma similar ao período anterior (primeiro semestre de 2016), o gestor do contrato 
apontou que a prestação de contas foi encaminhada trimestralmente pela contratada, 
conforme vem sendo realizado desde o início da vigência do Contrato de Gestão. A 
documentação apresentada pela contratada abrange relatórios das atividades desenvolvidas 
no âmbito do Centro de Serviços de Apoio da DPPD, estas divididas em dois eixos: 

 
 Notificação e coleta de dados dos casos existentes: que engloba a compilação de dados 

e levantamento de estatístico sobre os Boletins de Ocorrência registrados 
mensalmente pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, bem como sobre os 
atendimentos realizados in loco pela equipe especializada. 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria de Estado dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência 

2 

 

 

 

 

 Capacitação dos profissionais e da rede de serviços: que engloba divulgação, palestras 

junto a rede de atendimento à pessoa com deficiência e participação em eventos, 

visando aprimorar o fluxo de encaminhamento de casos. 

A prestação de contas trimestral também contemplava informações sobre os repasses 
recebidos e as respectivas despesas para cada mês, com apresentação de notas fiscais de 
aquisição de materiais de consumo, pagamentos de contratos de serviços de terceiros e 
documentos comprobatórios de pagamento de obrigações trabalhistas e encargos sociais. 
Tais documentos encontram-se juntados ao processo de pagamento (SEDPcD nº 76826/2014). 
Foi apontado pelo gestor que no período não foi constatado aquisição de bens permanentes. 

 

Para o período em análise constatou-se a seguinte evolução de despesas mensais totais 
demonstrada na tabela 01. 

 

Mês Despesa total 

jul/16 R$ 111.873,63 

ago/16 R$ 121.378,41 

set/16 R$ 97.532,26 

out/16 R$ 92.567,75 

nov/16 R$ 102.798,98 

dez/16 R$ 99.055,89 

 

Tab. 01. Evolução das despesas mensais totais entre os meses do segundo semestre de 2016. 
 

A média de despesa mensal total para o Centro de Apoio da DPPD no 3º trimestre de 2016 foi 
de R$ 110.261,43 (cento e dez mil e duzentos e sessenta e um reais e quarenta e três 
centavos), sendo que para o 4º trimestre esta média foi de R$ 98.140,87 (noventa e oito mil 
e cento e quarenta reais e oitenta e sete centavos). Os recursos financeiros utilizados para o 
projeto em todo o segundo semestre contabilizaram um montante de R$ 625.206,92 
(seiscentos e vinte e cinco mil e duzentos e seis reais e noventa e dois centavos). 

 
Pontua-se que foi constatado um saldo, ao final do mês de junho/2016, no valor de R$ 
438.659,20 (quatrocentos e trinta e oito mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte 
centavos) A este saldo somam-se os 06 repasses realizados ao longo do segundo semestre de 
2016, cada um no valor de R$ 113.637,90 (cento e treze mil e seiscentos e trinta e sete reais 
e noventa centavos). 

 

Desta forma foram disponibilizados para a operacionalização do Centro de Apoio da DPPD 
entre julho e dezembro de 2016, levando-se em consideração o saldo observado ao final de 
junho, recursos financeiros no montante de R$ 1.120.486,60 (um milhão e cento e vinte mil e 
quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos), sem incluir os rendimentos 
financeiros dos valores residuais ao longo do período. 
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Recursos Humanos 
 

A tabela 02 traz a evolução das despesas com Recursos Humanos para o Centro de Apoio da 
DPPD no segundo semestre de 2016. 

 

Mês Despesa com RH 

jul/16 R$ 52.743,34 

ago/16 R$ 76.008,30 

set/16 R$ 52.425,91 

out/16 R$ 59.928,56 

nov/16 R$ 71.199,56 

dez/16 R$ 86.217,18 

 
Tab. 02. Evolução das despesas com RH entre os meses de julho e dezembro de 2016. 

 

Percebeu-se que a média de despesa mensal com RH para o 3º trimestre de 2016 foi de R$ 
60.392,52 (sessenta mil e trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos), sendo 
que a média para o 4º trimestre foi de R$ 72.448,43 (setenta e dois mil e quatrocentos e 
quarenta e oito reais e quarenta e três centavos). Tais recursos são utilizados para pagamento 
de salários, encargos sociais e trabalhistas e benefícios aos profissionais que atuam no Centro 
de Apoio da DPPD. Comparando-se com os valores da tabela 01, verifica-se que as despesas 
com RH representaram, em média, cerca de 64% da despesa mensal total do projeto. 

 

Nos meses de novembro e dezembro de 2016 observaram-se os valores relativos ao 
pagamento da 1ª e 2ª parcelas do 13º salário aos funcionários do Centro de Apoio da DPPD, 
cujos valores foram, respectivamente, R$ 16.886,12 (dezesseis mil e oitocentos e oitenta e 
seis reais e doze centavos) e R$ 28.976,53 (vinte e oito mil e novecentos e setenta e seis reais 
e cinquenta e três centavos). 

 

Ademais, foi informado pelo gestor alteração no quadro funcional do Centro de Apoio, com o 
desligamento de uma Socióloga (agosto/2016) e uma Assistente Social (outubro/2016), cujas 
vagas foram devidamente preenchidas por novos profissionais das mesmas áreas. 

 

Cabe pontuar que foi observado nas prestações de contas trimestrais encaminhadas pela 
contratada a documentação comprovando os pagamentos e recolhimentos das obrigações 
trabalhistas e encargos sociais. 

 

Acompanhamento da execução – Metas 
 

Quanto aos atendimentos realizados no âmbito da DPPD, observaram os seguintes números 
para o segundo semestre de 2016. 
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 Nº      
atendimentos 

na DPPD 

Novos 
usuários 

Usuários em 
acompanhamento 

Boletins 
de 

Ocorrência 

Inquéritos 
policiais 

2º SEMESTRE/2016 659 233 212 188 28 
 

Tab. 03. Atendimentos observados na DPPD no segundo semestre de 2016 (1). 
 Atendimentos 

individuais 
pelo Centro 

de Apoio 

Encam. p/ 
rede de 

proteção 
social 

Atendimentos 
externos e 
remotos 

 

Visitas 
domiciliares 

Visitas c/ 
equipe 
policial 

2º SEMESTRE/2016 420 64 9 40 23 

 
Tab. 04. Atendimentos observados na DPPD no segundo semestre de 2016 (2). 

 

Em consonância com o período anterior, os dados referentes a cada item das tabelas 03 e 04 
foram registrados periodicamente em relatórios técnicos elaborados pela contratada, 
contemplando estatísticas sobre a origem das vítimas, sexo, grau de escolaridade, entre 
outros filtros. Constatou-se que houve continuidade na juntada das cópias desses relatórios 
técnicos no respectivo processo interno de acompanhamento do Contrato de Gestão. 

 

Foi apontado nos relatórios analisados a alteração nos indicadores de acompanhamento do 
projeto a partir do segundo semestre de 2016, sendo que os novos indicadores e respectivos 
resultados são descritos a seguir. 

 

INDICADOR 1:NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES DA DPPD. 
META: 100 pessoas atendidas/mês. 

 
Número de pessoas atendidas em cada mês: 

 Julho – 86.
 Agosto – 104.
 Setembro – 99.
 Outubro – 106.
 Novembro – 146.
 Dezembro – 118.

 

O total para todo o período foi de 659 pessoas atendidas na DPPD, sendo que a média mensal 
observada (109 pessoas/mês) ultrapassa a meta esperada. 

 

INDICADOR 02: NÚMERO DE ATENDIMENTOS EFETUADOS PELO CENTRO DE APOIO DA DPPD. 
META: 70 atendimentos/mês 

 

Resultados observados: 
 Julho – 62.
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 Agosto – 33.
 Setembro – 60.
 Outubro – 80.
 Novembro – 98.
 Dezembro – 87.

 

Foram 420 pessoas que receberam atendimento exclusivamente pela equipe do Centro de 
Apoio ao longo do segundo semestre de 2016, apresentando uma média mensal de 70 
pessoas/mês. Demonstrou-se que mais da metade dos cidadãos que procuraram a DPPD no 
período necessitaram de algum atendimento especializado oferecido pelo Centro de Apoio. 

 

INDICADOR 03: PERCENTUAL DE VISITAS PARA ACOMPANHAMENTO DE CASOS EM 
ANDAMENTO. 
META: 5% dos casos em andamento no mês anterior (tendo-se como base o número de 
atendimentos observados no indicador 02) 

 
Resultados observados: 

 Julho – 19% (= 12 visitas).
 Agosto – 24% (= 8 visitas).
 Setembro – 6% (= 4 visitas).
 Outubro – 12,5% (= 10 visitas).
 Novembro – 5,1% (= 5 visitas).
 Dezembro – 1,15% (= 1 visita).

 

Como pode-se observar dos dados apresentado, apenas o mês de dezembro/2016 não atingiu 
a meta específica para este indicador. 

 

INDICADOR 04: ELABORAÇÃO DE ESTUDO MENSAL SOBRE REGISTROS DIGITAIS DE 
OCORRÊNCIA (RDOs) ENVOLVENDO PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO ESTADO DE SÃO PAULO. 
META: 1 relatório/mês. 

 
Observou-se a entrega de seis relatórios técnicos pela contratada, cada um referente a um 
mês do segundo semestre de 2016. Tais materiais compilam resultados aferidos nos RDOs do 
Estado de São Paulo, bem como os BOs exclusivamente feitos na DPPD. Um resumo dos 
principais dados é descrito a seguir: 

 
 RDOs no Estado de SP em 2016:

o 10.727 BOs. 
o 10.920 vítimas com algum tipo de deficiência. 
o Aproximadamente 57% das vítimas com deficiência eram do sexo masculino. 
o 46% das vítimas tem deficiência física e é de cor branca. 
o Cidade com maior número de registros: São Paulo – 27% do total de BOs 

registrados (= 2888 BOs). 
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 BOs da DPPD em 2016:

o 184 BOs. 
o 196 vítimas com algum tipo de deficiência. 
o Média de 15,3 BOs/mês. 

 

Conclusão 
 

Com base na documentação analisada e na consulta aos processos internos relativos ao 
Contrato de Gestão em análise, quando assim foi necessário, pôde-se perceber a continuidade 
nas atividades realizadas pelo Centro de Serviços de Apoio da DPPD e, também, a 
comprovação da utilização dos recursos repassados à contratada para a operacionalização do 
projeto. 

 

Além disso, a apresentação dos relatórios de prestação de contas (trimestrais), bem como dos 
relatórios técnicos (estes mensais) fez-se de forma consoante ao observado nos períodos 
anteriores, sendo os mesmos juntados ao respectivo processo interno. 

 

Desta forma, resta considerar que a execução do Contrato de Gestão nº 21/2013, durante o 
segundo semestre de 2016, ocorreu de forma satisfatória. 

 
 
 

São Paulo, 20 de março de 2017. 
 

 
Luiz Carlos Lopes 

Coordenador 
 

Comissão de Avaliação das Organizações Sociais de Atendimento ou 
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