
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO
GERÊNCIA 5B

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA – TCE/BA
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO
GERÊNCIA DE AUDITORIA 5B

RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL

COMPROMISSO GOVERNAMENTAL DE REINSERÇÃO NA 
SOCIEDADE DOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI, 
COM A QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 
NOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS DAS ÁREAS INTEGRADAS 

DE SEGURANÇA PÚBLICA - AISP

CONS. SUPERVISORA: CAROLINA MATOS ALVES COSTA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
Avenida 4, nº  495, Plataforma V, CAB, Salvador-BA - CEP 41.475-002

1



5ª COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO
GERÊNCIA 5B

JULHO/2013

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
Avenida 4, nº  495, Plataforma V, CAB, Salvador-BA - CEP 41.475-002

2



5ª COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO
GERÊNCIA 5B

RESUMO

Em  conformidade  com  o  Plano  Operacional  Anual  foi  realizada  pela  Quinta  Coordenadoria  de 
Controle Externo a Auditoria Operacional no compromisso governamental de promover a reinserção, 
na sociedade, dos adolescentes em conflito com a lei, com a ampliação e qualificação do atendimento 
socioeducativo nos municípios prioritários das Áreas Integradas de Segurança Pública (AISP). Este 
compromisso se encontra inserido no Programa Pacto pela Vida.

O principal objetivo desta auditoria foi avaliar como a ação vem sendo operacionalizada pela Fundac. 
Para  esta  avaliação  foram  analisadas  quatro  questões  de  auditoria  que  versam  sobre  a 
regionalização da ação no Estado da Bahia; a estruturação física e de pessoal das unidades de 
internação e semiliberdade; a integração operacional entre os órgãos envolvidos (Ministério Público, 
Defensoria Pública, Segurança Pública e Assistência Social) e o monitoramento e avaliação da ação. 

As estratégias metodológicas utilizadas para responder às questões formuladas foram: utilização de 
dados secundários, pesquisa documental, utilização de dados primários (questionários e entrevistas 
estruturadas) e visitas de estudo, sendo realizado teste-piloto com o objetivo de validar a estratégia 
metodológica proposta e ajustar a adequação dos instrumentos de coleta  de dados.  Na fase de 
execução,  foram  visitadas  três  Comunidades  de  Atendimento  Socioeducativo  (Cases),  duas 
Coordenações de Apoio à Família e ao Egresso (Cafes) e duas unidades de atendimento da medida 
de semiliberdade nos municípios de Salvador e Feira de Santana, onde foram realizadas entrevistas 
estruturadas com gestores, profissionais e aplicados questionários aos beneficiários.

Os principais achados da auditoria referem-se a ausência de regionalização da ação; estrutura física 
e  de  pessoal  nas  unidades  de  internação  e  de  semiliberdade  que  não  atendem  ao  modelo 
estabelecido pelo Sinase; a não ocorrência de integração operacional de órgãos do judiciário, MP, DP, 
Segurança Pública e Assistência Social, de modo a prestar o atendimento na forma determinada pelo 
ECA; ausência de monitoramento e avaliação do processo de implementação da ação pela Fundac e 
seus resultados.

A fim de contribuir para o melhor desempenho da ação, foram propostas  diversas recomendações 
dirigidas à Sedes e órgãos institucionais articulados com a ação e aos órgãos integrantes do sistema 
socioeducativo.

Espera-se que a implementação dessas recomendações contribua para o êxito da ação a fim de 
garantir  a reinserção,  na sociedade, dos adolescentes em conflito  com a lei,  com a ampliação e 
qualificação do atendimento socioeducativo no Estado.
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I INTRODUÇÃO

I.1 IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO

Natureza: Auditoria Operacional

Objeto Auditado: Compromisso: Reinserção na sociedade 
dos adolescentes em conflito com a lei

Conselheira Supervisora: Carolina Matos Alves Costa
Ordem de Serviço: 166/2012
Período abrangido pela auditoria: 2011, 2012 e 2013 (até maio)
Período de realização dos exames: 03/09/2012 a 31/05/2013

I.2 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

Denominação: Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate 
à Pobreza (Sedes)

Titular: Carlos Brasileiro
Período: 27/01/2011 a 06/04/2012
Respondendo pelo cargo: Maria Moraes de Carvalho Mota
Período: 06/04/2012 a 12/04/2013
Titular: Moema Isabel Passos Gramacho
Período: A partir de 12/04/2013

Denominação: Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac)
Diretor Geral: Ariselma Pereira Pereira
Período: A partir de 15/02/2011

I.2.1. Responsáveis pela execução – Fundac:

1. Conselho Curador
Presidente: Maria Moraes de Carvalho Mota
Composição:

• o  Secretário  do  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Pobreza  que  o 
presidirá;

• o Diretor Geral da Fundação da Criança e do Adolescente;
• um representante da Secretaria do Planejamento;
• um representante da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos;
• um representante dos servidores da Fundação;
• um  representante  da  Fundação  Centro  Brasileiro  para  a  Infância  e 

Adolescência (FCBIA);

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
Avenida 4, nº  495, Plataforma V, CAB, Salvador-BA - CEP 41.475-002

5



5ª COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO
GERÊNCIA 5B

• um representante de Instituição Não Governamental,  que sirva na área de 
proteção e defesa da criança e do adolescente.

Finalidade: aprovar as diretrizes básicas e programa de trabalho da Fundação, em 
consonância com as políticas de atendimento preconizadas pelo Estatuto da Criança 
e do Adolescente e pelo Conselho Estadual da Criança e do Adolescente.

2. Diretoria Geral (DG)
Diretora: Ariselma Pereira Pereira

2.1 Gerência de Atendimento Socioeducativo (Gerse)
Finalidade:  conceber,  implementar,  avaliar  e  consolidar  o  modelo  pedagógico  de 
atendimento à criança e ao adolescente.

2.2 Gerência de Apoio à Família 
Finalidade: desenvolver ações que levem à  família e à comunidade a formar uma 
consciência crítica quanto à sua organização e participação no processo de garantia 
dos direitos da criança e do adolescente.

2.3 Gerência de Iniciação Profissional e Mercado de Trabalho
Finalidade:  conceber,  implementar,  avaliar e consolidar propostas de iniciação ao 
trabalho, profissionalização e inserção no mercado para adolescentes.

2.4 Gerência de Atendimento Articulado Operacional
Finalidade: humanizar e  agilizar o encaminhamento da criança e do adolescente, 
bem como, implantar a municipalização da política de atendimento preconizada pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

2.4.1 Subgerência de Pronto Atendimento à Criança e ao Adolescente
Finalidade: acolhimento inicial do adolescente em conflito com a Lei encaminhado 
pela Delegacia do Adolescente Infrator (Dai) e Comarcas do interior.

2.5 Gerência Administrativo – Financeira (Gerad)
Finalidade: executa as atividades de administração geral, financeira e contábil.

Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac)

A Fundação  da  Criança  e  do  Adolescente  (Fundac)  é  o  órgão  responsável  por 
coordenar, no âmbito do Estado da Bahia, a execução da política de atendimento ao 
adolescente  envolvido  em  ato  infracional  e  em  cumprimento  das  medidas 
socioeducativas  de  semiliberdade  e  internação.  É  reconhecida  como  entidade 
governamental de proteção dos direitos dos adolescentes, de acordo com o art. 227 
da  Constituição  Brasileira.  Acolhe  adolescentes  e  jovens entre  12  e  21  anos 
incompletos,  realizando  o  Atendimento  Socioeducativo em  consonância  com  o 
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Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (Sinase).

A Fundac foi  criada em 1991, através da Lei  nº  6.074,  em substituição à antiga 
Fundação de Assistência  a  Menores no Estado da Bahia (Fameb),  instituída em 
1976. É vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Combate à 
Pobreza (Sedes), mas é uma fundação com personalidade jurídica de direito público, 
autonomia administrativa e financeira, patrimônio próprio, com sede e foro na cidade 
de Salvador e jurisdição em todo território do Estado.

A Fundac tem por finalidade executar, no âmbito estadual, a política de atendimento 
à  criança  e  ao  adolescente  envolvido  em  ato  infracional  ou  em  situação  de 
abandono, competindo-lhe:

• realizar estudos e pesquisas sobre a situação da criança e do adolescente no 
âmbito estadual;

• formular  e  executar  programas  socioeducativos  e  de  proteção  de 
adolescentes  infratores,  objetivando  o  desenvolvimento  de  suas 
potencialidades positivas;

• planejar e executar programas de orientação e apoio sociofamiliares;
• conceber  e  executar  programas  de  profissionalização  e  de  colocação  de 

jovens  no  mercado  de  trabalho,  em  ação  integrada  e  articulada  com 
Organismos Públicos e/ou Privados;

• desenvolver  Programas  de  Treinamento  e  de  Capacitação  de  Recursos 
Humanos  necessários  à  operacionalização  da  política  de  atendimento  à 
criança e ao adolescente;

• fomentar,  em articulação  com outros  Organismos  Públicos  e/ou  Entidades 
Privadas,  a  municipalização  da  política  de  atendimento  à  criança  e  ao 
adolescente;

• executar ações complementares à política dos Municípios em atendimento à 
criança e ao adolescente;

• articular-se com Organismos Públicos e/ou Privados que atuem na área de 
promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente;

• proceder, com regularidade, à avaliação crítica da política de atendimento à 
criança e ao adolescente sob sua responsabilidade;

• exercer outras atividades que visem à consecução de sua finalidade.

A Fundac tem como missão:

• socioeducar, contribuindo para a formação dos adolescentes em conflito com 
a Lei em indivíduos conscientes do seu papel social;

• educar  e  profissionalizar,  criando  condições  necessárias  para  que  os 
adolescentes construam um projeto de vida independente e responsável, com 
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dignidade e oportunidades;
• promover e defender os Direitos Humanos;
• fortalecer os vínculos familiares e comunitários;
• planejar e executar programas de orientação e apoio aos familiares;
• contribuir efetivamente para a capacitação profissional e inserção no mercado 

de trabalho dos jovens egressos e seus familiares;
• ressocializar e reinserir o adolescente ao convívio social.

Unidades de Atendimento da Fundac

Comunidades de Atendimento Socioeducativo (Cases)

As  Cases  são  as  unidades  nas  quais  os  adolescentes  a  quem  se  atribui  ato 
infracional,  acolhidos  na  Fundac,  aguardam  decisão  judicial  em  regime  de 
internação provisória e cumprem a medida socioeducativa de internação. De acordo 
com  o  Sinase  e  o  ECA,  as  unidades  precisam  ter  espaços  adaptados  às 
necessidades  de  cada  atividade  socioeducativa,  assegurando  aos  adolescentes 
dignidade, respeito e garantia dos direitos da criança e do adolescente e dos direitos 
humanos.

Medidas Socioedutativas

Internação  provisória:  consiste  no  afastamento  do  adolescente  do  convívio 
sociofamiliar por um período de 45 dias – prorrogável para mais 45 – para avaliação 
e determinação da sentença pelo Juizado da Infância e Juventude (2ª Vara).

Internação:  é  a  última  das  medidas  socioeducativas  estabelecidas  pelo  ECA e 
consiste na privação total de liberdade. Também se caracteriza pelo afastamento do 
adolescente do seu convívio sociofamiliar por um período de seis meses a três anos. 
Tem como objetivo  a  reinserção  social  do  adolescente.  Dentro  das unidades  os 
adolescentes  têm  direito  ao  acesso  à  escola  (educação  formal),  oficinas 
profissionalizantes de arte e cultura e esportes.

A Fundac conta atualmente com quatro unidades de internação:

- Case Salvador
- Case Cia - Salvador
- Case Juiz de Melo Matos (Case Feira)
- Case Zilda Arns – Feira de Santana

Semiliberdade: é  a  medida socioeducativa  de  restrição  de  liberdade,  na qual  o 
adolescente é orientado para o exercício da responsabilidade e autonomia. Nela o 
educando se encontra sob o controle institucional, mas realiza atividades externas, 
independente de autorização judicial, como ir à escola, trabalhar e visitar a família 
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em datas comemorativas.  Ao sair  da unidade,  o educando se responsabiliza por 
retornar em hora e dia preestabelecido.

A semiliberdade é a quinta medida estabelecida pelo ECA, antecedendo apenas à 
medida de internação (privação total de liberdade). De acordo com o artigo 120 do 
ECA, ela pode ser aplicada desde o início, ou como forma de progressão do regime 
(transição para o meio aberto), para aqueles adolescentes já privados de liberdade.

Tem como objetivo descentralizar o atendimento, considerando as necessidades de 
proximidade familiar,  comunitária  e  cultural  para  eficiência  da  ressocialização do 
adolescente.

Atualmente  a  Fundac executa  a  medida  de  Semiliberdade em cinco  municípios: 
Camaçari, Feira de Santana, Juazeiro, Salvador e Vitória da Conquista.

Coordenação de Apoio à Família e ao Egresso (Cafe)

A Coordenação  de  Apoio  à  Família  e  ao  Egresso  (Cafe)  realiza  o  Atendimento 
Socioeducativo pós-medida,  promovendo o encaminhamento,  acompanhamento e 
avaliação das demandas apresentadas pelos adolescentes no Plano Individual de 
Atendimento (Pia), desenvolvido pelas unidades da Fundac, durante o cumprimento 
da medida socioeducativa.

As  demandas  são  diversas,  nas  áreas  de  saúde,  educação,  profissionalização, 
emprego  e  renda,  esporte  e  lazer.  A  coordenação  também  faz  o  atendimento 
psicossocial  das famílias,  utilizando terapia comunitária e a Escola da Família.  A 
Fundac conta com duas Coordenações de Apoio à Família e ao Egresso, uma em 
Salvador e outra em Feira de Santana.

Objetivos da Cafe:

• orientar  o  jovem  após  o  cumprimento  da  Medida  Socioeducativa  na 
construção do seu projeto de vida;

• atender os jovens após a liberação da medida socioeducativa, com vistas à 
estimulação da cidadania e autogestão;

• trabalhar  o  indivíduo e o grupo no sentido de fortalecimento  dos vínculos 
familiares e comunitários;

• orientar  o  egresso  e  sua  família  na  busca  de  recursos  comunitários,  de 
acordo com suas necessidades;

• oferecer  aos  egressos  e  seus  familiares  oportunidades  de  qualificação 
profissional;

• articular ações que favoreçam a promoção da auto-sustentação do jovem;
• consolidar parcerias com órgãos executivos do Sistema de Ensino;
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• garantir o retorno dos egressos à rede formal de ensino;
• manter e ampliar parcerias com instituições da rede pública, privada e das 

instituições não governamentais, para o encaminhamento de jovens aos 
cursos e ao mercado de trabalho.

Centro de Cultura e Arte do Pelourinho (Cecap)

O Centro de Cultura e Arte Pelourinho (Cecap) oferece oficinas de capacitação para 
os adolescentes egressos do Atendimento Socioeducativo e jovens moradores dos 
bairros  periféricos  da  capital  que  se  encontrem  em  situação  de  vulnerabilidade 
social.  Sua  missão  é  inserir  esses  jovens  no  mercado  de  trabalho  em  plenas 
condições de cidadania. Capacita cerca de 260 adolescentes por ano, oferecendo 
onze oficinas profissionalizantes. Para isso, o Cecap realiza um atendimento que 
envolve,  além  dos  adolescentes,  familiares  e  comunidade  em  um  processo  de 
inclusão social de jovens com histórico de uso de drogas e violência doméstica.

Centro de Educação Especial Elcy Freire

O Centro de Educação Especial Elcy Freire, unidade da Fundac, é responsável pelo 
atendimento  de  crianças  e  adolescentes  com  deficiência  intelectual,  transtorno 
mental  e  síndrome  genética,  executando  medida  de  proteção  especial  de  alta 
complexidade,  no  âmbito  estadual,  em  consonância  com  o  Sistema  único  de 
Assistência  (Suas)  e  de  acordo  com  os  princípios  da  desinstitucionalização, 
resgatando  e  fortalecendo  os  vínculos  familiares  e  a  autonomia  para  a  vida, 
disponibilizando um espaço protetor. Abriga cerca de 40 crianças e adolescentes, de 
ambos  os  sexos,  entre  08  e  18  anos,  que  se  encontram em situação  de  risco 
pessoal e social.

Meio Aberto

Em relação às medidas socioeducativas em meio aberto,  o artigo 88, inciso I do 
ECA,  assim  como  o  Sinase,  preconizam  que  o  atendimento  inicial  até  o 
acompanhamento pós-medida de adolescentes em conflito com a lei seja executado, 
prioritariamente,  no  limite  geográfico  do  município,  de  modo  a  fortalecer  a 
convivência familiar e comunitária, o contato e o protagonismo da comunidade e da 
família no processo de responsabilização dos adolescentes atendidos. Essa medida 
se encontra sob a responsabilidade dos municípios, coordenada pelos Centros de 
Referência  de  Assistência  Social  (Cras)  e  pelos  Centros  de  Referência 
Especializados de Assistência Social (Creas), sem a interferência da Fundac.

2.2. Outros executores 

Integram esta ação outros subsistemas internos ao Sistema de Garantia de Direitos 
(SGD), composto pelas diferentes instâncias:
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Delegacia do Adolescente Infrator (DAI) e comarcas do interior – Responsáveis 
pela  emissão  do  Boletim  de  Ocorrência  e  encaminhamento,  à  Fundac,  do 
adolescente em conflito com a lei.

Ministério  Público,  Defensoria Pública,  2ª  Vara da Infância e Juventude e a 
Secretaria de Segurança Pública – Integram o grupo de órgãos parceiros junto ao 
Pronto Atendimento (PA) da Fundac, com vistas à agilização do atendimento inicial.

A execução das medidas socioeducativas implicam, ainda, na articulação com os 
seguintes Órgãos:

Secretarias  Municipal  e  Estadual  de  Saúde –  visando  o  atendimento  aos 
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa nas suas necessidades de 
saúde  integral,  por  meio  de  serviços  da  rede  de  atenção  básica,  média  e  alta 
complexidade, dentre outras.

Secretarias  da  Educação  do  Estado  e  dos  Municípios –  visando  garantir  o 
processo  de  escolarização  formal  dos  adolescentes  que  se  encontram  em 
cumprimento de medida socioeducativa de internação e em regime de semiliberdade 
nas unidades da Fundac,  além de inserção escolar  e certificação de conteúdos, 
mediante programa diferenciado para adolescentes em internação provisória, dentre 
outras.

Secretaria de Trabalho e Previdência – visando a sensibilização e articulação com 
órgãos públicos e privados, com vistas ao mapeamento e efetivação de parcerias 
para realização de oficinas qualificadas e de oportunidades de geração de emprego, 
trabalho e renda.

I.3 IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

O  objeto  desta  auditoria  operacional  é  o  Compromisso  Governamental  de 
reinserção,  na  sociedade,  dos  adolescentes  em conflito  com a  lei,  que tem por 
objetivo atender 19.060 adolescentes em conflito com a lei no Estado até 2015, de 
acordo com o PPA 2012-2015.

I.3.1 Antecedentes

A partir da Constituição de 1988, crianças e adolescentes foram reconhecidos como 
sujeitos de direitos. Mas somente a partir da Lei nº 8.069/90, em vigor desde 1990, 
que constitui o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), eles passam a ter os 
seus  direitos  assegurados,  tornando-se  indivíduos  de  prioridade  legal  e  social 
absoluta. Com o ECA, passa a valer a Doutrina de Proteção Integral que defende 
que  crianças  e  adolescentes  se  encontram  em  um  estado  peculiar  de 
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desenvolvimento físico, psicológico e social, no qual se plasma a identidade e inicia-
se a compreensão do seu papel e lugar na família e na sociedade.

Além da Constituição e do ECA, outro mecanismo de garantia de direitos à criança e 
aos adolescentes surge como uma necessidade para a consolidação de diretrizes e 
princípios da política de atendimento. No dia 18 de janeiro de 2012, a Lei nº 12.594, 
que  institui  o  Sistema  Nacional  de  Atendimento  Socioeducativo  (Sinase),  foi 
sancionada pela Presidência da República.

A nova legislação obriga Estados e Municípios a colocarem em prática uma política 
integrada em que as ações de responsabilização, educação, saúde e assistência 
social  sejam  inseparáveis.  A  obrigação  deverá  ser  cumprida  através  de  um 
cofinanciamento  com  a  União  e,  para  melhorar  o  desempenho  dos  programas 
voltados aos adolescentes, instituir um sistema para avaliar e monitorar a gestão e o 
atendimento aos menores.

O Sistema também busca assegurar a corresponsabilidade da família, comunidade e 
Estado.  Além disso,  um dos pontos primordiais  da Lei  é  estabelecer  parâmetros 
nacionais que incentivem o cumprimento de medidas em meio aberto ao invés de 
optar pela restrição da liberdade, que deve ser ditada apenas em casos específicos. 
Há ainda regras sobre a construção dos centros de internação e a qualificação dos 
profissionais para realizar o atendimento aos adolescentes.

No  Estado  da  Bahia,  a  primeira  ação  para  a  assistência  e  proteção  ao  menor 
aconteceu, no início da década de 30, com a inauguração da Escola Profissional 
para o Menor (EPM), criada através da Lei  Estadual  nº 8.225/1932. A escola foi 
construída no bairro de Brotas, no município de Salvador, onde hoje funciona a sede 
da Fundac. Ligada à Secretaria de Polícia e Segurança, a EPM constituía-se como 
um  espaço  de  capacitação  profissional,  destinado  a  crianças  e  adolescentes 
abandonados e em “erro social”.  Em 1939, um ano após a criação do Conselho 
Nacional  de  Assistência,  a  EPM foi  transformada  no  Instituto  de  Preservação  e 
Reforma (IPR). Dois anos mais tarde, em 1941, o Governo Getúlio Vargas cria o 
Serviço Nacional de Assistência ao Menor (SAM).

O Instituto de Preservação e Reforma atendeu crianças e adolescentes na Bahia 
durante  23  anos,  sob  o  entendimento  da  educação  como  melhor  método  de 
ressocialização desses jovens, excluindo qualquer forma de repressão. Em 1961, foi 
criado o Serviço de Assistência ao Menor da Bahia (Seam), através da Lei Estadual 
nº  1.567/61,  com  o  objetivo  de  executar  no  Estado  a  política  de  assistência  a 
crianças e adolescentes em situação de risco e envolvidos em atos infracionais. O 
Seam atendia meninos e meninas que ficavam abrigados, respectivamente, na Casa 
de Ingressos, em Brotas, e no Educandário Lavínia Magalhães, em Ondina. Também 
existiram a Vila de Menores, em Paripe, e a Escola Agroindustrial de Maragogipe.
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No final da década de 1970, mais precisamente em outubro de 1976, doze anos 
após a criação da Fundação Nacional do Bem Estar do Menor (Funabem), inaugura-
se na Bahia a Fundação de Assistência a Menores do Estado da Bahia (Fameb), 
criada através da Lei nº 3.509/76. A Fameb substituiu a antiga Seam e nasceu sob 
as orientações do Código Juiz de Melo Matos (1927), mais conhecido como Código 
de Menores, que se baseava na Doutrina da Situação Irregular. Em 1978, foi criado 
o  Centro  de  Recepção  e  Triagem  da  Bahia,  atual  Case  Salvador,  que  acolhia 
crianças e adolescentes abandonados, carentes e envolvidos em atos infracionais.

Em 1991, com a promulgação do ECA, de 1990, a Fameb é transformada na atual 
Fundac,  criada  através  da  Lei  Estadual  nº  6.074/91.  Esta  Fundação  surge  para 
promover e defender no Estado os direitos das crianças e dos adolescentes, através 
de medidas de proteção e medidas socioeducativas,  atuando de acordo com as 
diretrizes do ECA. A década de 90 foi marcada por transformações estruturais e pelo 
rompimento e construção de novos paradigmas no que se refere à criança e ao 
adolescente. A partir  de então a Doutrina de Proteção Integral  passa a nortear o 
ordenamento jurídico e social deste atendimento.

A  partir  de  2006,  com  a  aprovação  do  Sistema  Nacional  de  Atendimento 
Socioeducativo (Sinase) - Resolução nº 119/06 do  Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (Conanda) - a Fundac passou a ser responsável pelo 
Atendimento Socioeducativo na Bahia, atendendo, exclusivamente, jovens entre 12 
e 21 anos em cumprimento de medidas socioeducativas de Internação (MSEI) e 
semiliberdade e  em regime de internação provisória  (IP).  Com a reestruturação, 
medidas  de  proteção  passam  a  ser  executadas  por  abrigos  e  não  mais  pela 
Fundação. As demais medidas socioeducativas (liberdade assistida e prestação de 
serviço à comunidade) passam a ser realizadas pelos municípios.

O Sinase foi  basicamente sistematizado de forma metodológica com o apoio do 
Conanda e apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), no ano de 
2004. Foi originalmente instituído pela Resolução nº 119/2006 do Conanda aprovada 
pela Lei Federal nº 12.594, de 18/01/2012. Esta lei transforma o funcionamento do 
sistema  socioeducativo  em  todo  o  Brasil,  modificando  a  lógica  exclusivamente 
punitiva  por  meio  da  integração  de  políticas  públicas,  com  ações  de 
responsabilização e inclusão social. 

À Fundac cabe desenvolver diversas ações, visando a garantia e o cumprimento das 
diretrizes da nova lei:

• a elaboração do Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo, da Proposta 
Pedagógica,  do  Regimento  Interno  e  das  Diretrizes  da  Semiliberdade,  de 
acordo com a moderna política de atendimento socioeducativo que norteia o 
atendimento realizado em suas unidades; 

• a construção de novas unidades de internação,  como a  Case Zilda  Arns, 
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inaugurada em outubro de 2011, em Feira de Santana, e a Case Camaçari, 
com inauguração prevista para o primeiro semestre de 2012; 

• a  apresentação  do  projeto  de  construção  da  nova  Case  Salvador  para  a 
desativação da antiga unidade, considerada imprópria e insalubre; 

• a abertura de 10 novas unidades de semiliberdade, até o fim da gestão do 
governo, em várias regiões do estado, priorizando a proximidade cultural e 
familiar do adolescente; 

• a implementação do sistema de informações Sipia-Sinase com a compra de 
novos computadores e formação de equipe especializada,  possibilitando o 
acompanhamento nacional do atendimento realizado; 

• a garantia de acesso à escola,  à capacitação profissional  e a inserção no 
mercado de trabalho dos adolescentes; 

• a capacitação dos funcionários operadores do sistema socioeducativo; 
• a  qualificação  da  unidade  de  Pronto  Atendimento,  que  atua  de  forma 

integrada com o Ministério Público, Defensoria Pública e 2ª Vara da Infância e 
da Juventude.

A Lei do Sinase estabelece:

• a  execução  de  uma  política  integrada  com  ações  de  responsabilização, 
educação, saúde e assistência social; 

• a instituição de um sistema de avaliação e monitoramento da gestão e do 
atendimento; a elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA); 

• a transferência da gestão dos programas de atendimento socioeducativo do 
Judiciário para o Executivo; 

• a implementação do novo sistema de informação chamado Sipia-Sinase; 
• a  garantia  do  acesso  dos  adolescentes  à  educação  e  à  capacitação 

profissional; 
• a participação efetiva das políticas públicas setoriais;
• articulação entre o Judiciário, o Ministério Público, as Defensorias Públicas e 

o Executivo.

1.3.2 Plano Plurianual

PPA  2008-2011  -  Programa  Atendimento  e  Ressocialização  de  Criança  e 
Adolescente - 147

O Plano Plurianual 2008-2011 do Estado da Bahia, com a preocupação de promover 
o desenvolvimento com inclusão social, desenvolveu programas, projetos e serviços 
voltados  para  segmentos  específicos  da  população  em  situação  de  carência, 
incluindo-se, neste grupo, crianças e adolescentes em risco social.

Neste PPA, o Atendimento e Ressocialização de Criança e Adolescente figurava 
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como um Programa dentro da diretriz estratégica “Promover o Desenvolvimento com 
Inclusão Social”,  tendo como órgãos participantes  a  Casa Civil  e  a  Sedes,  com 
recursos orçamentários na ordem de R$93.581.199,00.

Seu objetivo era promover a ressocialização de crianças e adolescentes envolvidos 
em  ato  infracional  em  cumprimento  de  medidas  socioeducativas,  semiliberdade, 
liberdade assistida e ainda remidos,  egressos e seus familiares,  com ações que 
contribuam  para  a  formação  de  sujeitos  ativos  e  participantes,  promovendo  o 
exercício da cidadania e o favorecimento da autoestima, modificando a percepção 
do conjunto da sociedade acerca da aplicação de medidas socioeducativas.

No PPA atual, 2012-2015, esta competência passa a ser um compromisso a cargo 
da Sedes, inserido no Programa Pacto Pela Vida.

PPA 2012-2015 - Programa Pacto Pela Vida - 105

O Programa Pacto Pela Vida  encontra-se  inserido  no Eixo Estruturante  Inclusão 
Social e Afirmação de Direitos, da Área Temática Segurança Pública, tendo como 
órgãos  envolvidos  as  Secretarias  da  Segurança  Pública;  Justiça,  Cidadania  e 
Direitos  Humanos;  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Pobreza;  Agricultura, 
Irrigação e Reforma Agrária; Trabalho, Emprego, Renda e Esporte; e Promoção da 
Igualdade Racial, com recursos orçamentários de R$11.388.441.000,00.

O Programa tem como ementa  a  implementação  de  uma política  de  segurança 
pública  transversal  e  integrada,  que  proteja  a  cidadania  e  garanta  os  direitos 
humanos,  reduza  os  índices  de  criminalidade,  violência  e  vulnerabilidade  das 
comunidades,  com  base  em  ações  construídas  de  forma  pactuada  junto  à 
sociedade.

A Sedes  tem  como  compromisso,  neste  Programa,  promover  a  reinserção,  na 
sociedade, dos adolescentes em conflito com a lei, com a ampliação e qualificação 
do atendimento socioeducativo dos municípios prioritários das Áreas Integradas de 
Segurança Pública (AISP) e, como meta, o atendimento a 19.060 adolescentes.

Objetivos Específicos

Como entregas do compromisso cabe à Sedes, especificamente:

• o funcionamento das unidades de atendimento socioeducativo da Fundac;
• a ampliação  da oferta  de  vagas de  internação e  internação provisória  no 

interior para adolescentes;
• a  qualificação  profissional  de  adolescentes  em  cumprimento  de  medida 

socioeducativa e egressos;
• a implantação do serviço de unidades de semiliberdade para adolescentes;
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• a implantação do Sistema Estadual de Monitoramento e Avaliação do Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase);

• a  construção  da  nova  unidade  da  Comunidade  de  Atendimento 
Socioeducativo – Case em Salvador;

• a capacitação dos operadores do sistema socioeducativo;
• a construção e reforma das unidades de atendimento socioeducativo;
• a articulação para a inserção de adolescentes nos programas institucionais;
• a articulação do Programa de Apoio à família e ao egresso da Fundação da 

Criança  e  do  Adolescente  (Fundac)  com a  rede  de  serviços  de  Proteção 
Especial Básica (Cras) e de Proteção Especial (Creas).

1.3.3 Análise da relevância do tema

O  Plano  Estadual  de  Atendimento  Socioeducativo,  elaborado  pelo  Governo  do 
Estado  da  Bahia,  através  da  Sedes,  aprovado  em  2011,  traça  um  diagnóstico 
situacional,  desenhando  um  panorama  da  garantia  dos  direitos  de  crianças  e 
adolescentes na atualidade, segundo o qual, com base no IBGE, o Brasil tem hoje 
191.480.630  pessoas,  sendo  a  Bahia  o  quarto  Estado  mais  populoso,  com 
14.637.364  cidadãos,  o  que  correspondente  a  7,64%  da  população  brasileira, 
ostentando,  dentro  desse  número,  índices  de  desenvolvimento  muito  baixos, 
conforme  dados  publicados  no  Programa  das  Nações  Unidas  para  o 
Desenvolvimento (Pnud – 2008), que indica a Bahia como detentora dos seguintes 
índices  e  colocações:  IDH de 0,742 –  19º  lugar;  IDI  de  0,451 – 25º  lugar;  IDH 
longevidade de 0,775 – 12º lugar; IDH de educação de 0,830 – 19º lugar e IDH de 
renda de 0,621 – 2ª lugar no cenário nacional.

Segundo o PPA 2012 – 2015, a Bahia passou a figurar entre os dez estados mais 
violentos do País, ocupando a 8ª posição. Entre 2000 e 2009 a taxa de homicídios 
baiana cresceu, em média, 7% ao ano, superando o crescimento médio da região 
nordeste (4,5%) e do Brasil (-1,7%). Ainda de acordo com o mesmo documento, um 
tema importante nas políticas de segurança pública são as ações cujo público-alvo é 
formado por crianças e adolescentes em situação de risco, bem como egressos do 
sistema penitenciário e de instituições juvenis. Um dos desafios apresentados é o 
fortalecimento  da  rede  de  proteção  social  e  de  prevenção  como  pré-condição 
fundamental para a redução da criminalidade, especialmente no caso de jovens e 
adolescentes  em  condições  de  vulnerabilidade.  A  realidade  dos  adolescentes 
brasileiros, incluindo aqueles no contexto socioeducativo, exige atenção do Estado e 
evidencia a necessidade de uma agenda de urgências no sentido de se efetivar 
políticas  públicas  e  sociais  e,  sobretudo,  ampliar  os  desafios  para  a  efetiva 
implementação da política de atendimento socioeducativo.
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1.3.4 Público-alvo e área de abrangência

As ações estão voltadas para o jovem entre 12 e 21 anos incompletos, envolvido em 
ato infracional e em cumprimento das medidas socioeducativas de semiliberdade e 
internação, assim como às suas famílias.

Embora o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo 2011-2015 tenha como 
objetivo geral nortear a política de atendimento socioeducativo no âmbito estadual, 
atualmente as ações não abrangem todo o Estado, estando presente apenas nos 
municípios de Salvador, Feira de Santana, Juazeiro, Vitória da Conquista e Teixeira 
de Freitas.

QUADRO 01 – Unidades em funcionamento no Estado da Bahia
Unidade Medida socioeducativa Localização

Case Salvador Internação Salvador

Case Cia Internação Salvador

Case Juiz Melo Matos Internação Feira de Santana

Case Zilda Arns Internação Feira de Santana

Case Brotas Semiliberdade Salvador

Associação Beneficente Colibri Semiliberdade Feira de Santana

Fundação Educacional de Vitória da Conquista (Famec) Semiliberdade Vitória da Conquista

Instituto Cultural de Arte Educação Nego D´Água Semiliberdade Juazeiro

Profissionais  da Área de  Saúde Promovendo Ações  Sociais 
(Paspas)

Semiliberdade Teixeira de Freitas

Fonte: Fundac

1.3.5 Indicadores e Metas

1.3.5.1  Indicadores  de  Avaliação  e  Acompanhamento  do  Atendimento 
Socioeducativo

Segundo a Lei nº 12.594/2012, que institui o Sinase, a União, em articulação com os 
Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios,  realizará  avaliações  periódicas  da 
implementação  dos  Planos  de  Atendimento  Socioeducativo  em  intervalos  não 
superiores a 3 (três) anos, com o objetivo de verificar o cumprimento das metas 
estabelecidas e elaborar recomendações aos gestores e operadores dos sistemas 
(art. 18, Capítulo V).

O §  3º  do  mesmo artigo  indica  que a  primeira  avaliação  do  Plano  Nacional  de 
Atendimento  Socioeducativo  realizar-se-á  no  terceiro  ano  de  vigência  desta  Lei, 
cabendo ao Poder  Legislativo  Federal  acompanhar  o  trabalho por  meio de suas 
comissões temáticas pertinentes.
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Ainda no art. 19 é instituído o Sistema Nacional de Avaliação e Acompanhamento do 
Atendimento Socioeducativo, com os seguintes objetivos:

I - contribuir para a organização da rede de atendimento socioeducativo;
II - assegurar conhecimento rigoroso sobre as ações do atendimento socioeducativo 
e seus resultados;
III - promover a melhora da qualidade da gestão e do atendimento socioeducativo; e
IV - disponibilizar informações sobre o atendimento socioeducativo.

Execução, acompanhamento e avaliação

O Manual  sobre  o  Sinase,  elaborado  pela  Fundac/Sedes,  explicita  os  seguintes 
indicadores,  contemplando  aspectos  quantitativos  e  qualitativos  de  atendimento 
socioeducativo:

1. Indicadores sociodemográficos: taxa de incidência do fenômeno de infração 
de adolescentes em comparação à população de adolescentes do país, das 
regiões, dos estados/Distrito Federal e dos municípios;

2. Indicadores de maus tratos;
3. Indicadores de tipos de ato infracional e de reincidência;
4. Indicadores de oferta e acesso: número de vagas por programa (capacidade) 

no país, estados/Distrito Federal e municípios; número de adolescentes por 
entidade e/ou programa de atendimento socioeducativo;  número médio de 
adolescentes por entidade e/ou programa de atendimento socioeducativo;

5. Indicadores  de  fluxo  no  sistema:  tempo  de  permanência  em  cada 
medida/programa, fluxo dos processos, progressão de medidas e saída do 
sistema;

6. Indicadores  das  condições  socioeconômicas  do  adolescente  e  da  família: 
caracterização do perfil do adolescente autor de atos infracionais do país;

7. Indicadores de qualidades dos programas: permitirão o estabelecimento de 
padrões mínimos de atendimento nos diferentes programas;

8. Indicadores  de  resultados  e  de  desempenho:  em  conformidade  com  os 
objetivos  traçados  em  cada  entidade  e/ou  programa  de  atendimento 
socioeducativo; e

9. Indicadores de financiamento e custos: o custo direto e indireto dos diferentes 
programas, custo médio por adolescente nos diferentes programas, gastos 
municipais, estaduais, distrital e federais com os adolescentes no Sinase.

Em entrevista à equipe de auditoria, a Fundac informou não possuir indicadores de 
desempenho e que os  dados e estatísticas  existentes  sobre  a Bahia  advém do 
Sistema Federal (Sipia/Sinase). Na oportunidade foram apresentados os seguintes 
dados:

• dados  estatísticos  sobre  a  Central  de  Vagas  e  Regulação  (posição 
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14/09/2012);
• comparativo por unidade e tipo de medida;
• Unidades de internação: capacidade e quantitativo (posição em 05/09/2012);
• entradas no Pronto Atendimento; situação escolar; faixa etária; gênero/sexo; 

tipos  de  atos  infracionais;  comarcas  com  maior  número  de  adolescentes 
atendidos; drogadição; etnia (posição do período de janeiro a agosto 2012);

• Relatório Consolidado de Atendimentos e Serviços Prestados – Fundac 2012 
(todas as unidades) de janeiro a agosto de 2012;

• Marco Situacional Bahia, segundo Mapa da Violência 2012 – Ordenamento 
dos 100 municípios com 20 mil  crianças e adolescentes  ou mais com as 
maiores taxas de homicídio (em 100 mil). Brasil 2010;

• entrada por  tipificação de  atos  infracionais  (posição  de  janeiro  a  julho  de 
2012).

1.3.5.2 Indicadores e metas do PPA 2012-2015

São apresentados para todo o Programa Pacto pela Vida apenas três indicadores, 
sendo  que  dois  se  referem  ao  compromisso  objeto  dessa  auditoria,  conforme 
demonstrado a seguir:

QUADRO 02 – Indicadores do PPA 2012-2015 para o Programa Pacto pela Vida

Indicador Unidade de 
Medida

Referência Índice 
Esperado 

PPAData Índice

Número de Adolescentes em Conflito com a Lei Pessoa 2011 1.501 1.350

Percentual de Reinserção Familiar e/ou 
Comunitária de Usuários Atendidos na Rede de 
Acolhimento

% 2011 15,00 30,00

Fonte: PPA 2012-2015

A meta prevista para o compromisso de  promover a reinserção na sociedade dos 
adolescentes em conflito com a lei, com a ampliação e qualificação do atendimento 
socioeducativo  nos  municípios  prioritários  das  Áreas  Integradas  de  Segurança 
Pública (AISP) é atender 19.060 adolescentes no Estado da seguinte forma:

QUADRO 03 - Metas Previstas no PPA 2012-2015 para o compromisso governamental

Regionalização Quantidade  / 
Detalhamento

Unidade 
de Medida Regionalização Quantidade  / 

Detalhamento
Unidade 
de Medida

Litoral Sul 240 Pessoa Vitória da Conquista 240 Pessoa

Sertão do São Francisco 150 Pessoa Médio Rio de Contas 60 Pessoa

Bacia do Rio Grande 150 Pessoa Itaparica 60 Pessoa

Litoral  Norte  e  Agreste 
Baiano 60 Pessoa Metropolitano  de 

Salvador 15.500 Pessoa

Portal do Sertão 2.600 Pessoa
Fonte: PPA 2012-2015
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1.3.6 Informações Orçamentárias e Financeiras

No PPA 2008-2011, o Atendimento e Ressocialização de Criança e Adolescente 
figurava  como  um  Programa  dentro  da  diretriz  estratégica  “Promover  o 
Desenvolvimento  com Inclusão Social”,  tendo como órgãos participantes  a  Casa 
Civil  e  a  Sedes,  com  previsão  de  recursos  orçamentários  na  ordem  de 
R$93.581.199,00.

A execução orçamentária e financeira do programa nesse período está demonstrada 
na tabela a seguir:

TABELA 01 - Desempenho orçamentário e financeiro do Programa 147 – 2008 a 2011
Em R$

Tipo Valor 2008 2009 2010 2011 Total
Orçado Atual 39.470.068,00 48.163.412,00 58.086.989,00 58.393.963,00 204.114.432,00
Empenhado 19.221.693,61 37.726.959,33 48.260.278,15 53.342.592,78 158.551.523,87
Liquidado 19.198.035,00 36.027.179,00 46.882.130,00 53.296.945,00 155.404.289,00

Pago 14.874.406,03 34.935.501,19 44.608.659,35 51.700.437,83 146.119.004,40
Fonte: Relatório SICOF Gerencial.

Tomando por base o exercício de 2011, em que foi empenhado no Programa 147 o 
valor de R$53.342.592,78 e pago R$51.700.437,83, verifica-se que o maior volume 
de  recursos,  correspondente  a  57,29%  da  despesa  empenhada, diz  respeito  à 
atividade 2388 – Atendimento a Adolescentes em Conflito com a Lei, para a qual 
foram empenhados e pagos R$30.580.609,12.

TABELA 02 - Desempenho orçamentário do Programa 147 por projeto e atividade – 
2011

Em R$
Código Denominação Empenhado Pago

1168 Construção de Unidades de Atendimento Socioeducativo 7.325.526,10 7.325.526,10

1174 Realização  de  Seminários  Preparatórios  para  a  Regionalização  das  Ações 
Socioeducativas nos Municípios Polos 129.900,70 3.300,00

1181 Realização de Oficinas de Iniciação Profissional 25.070,31 25.070,31

2336 Atendimento  a  Crianças  e  Adolescentes  Portadores  de  Transtornos  Mentais  U.  Elcy 
Freire 6.327,64 6.327,64

2388 Atendimento a Adolescentes em Conflito com a Lei 30.580.609,12 30.580.609,12
2396 Atendimento a Crianças e Adolescentes em Situação de Risco Pessoal/Social 464.322,13 425.292,85
2458 Implementação do Atendimento ao Egresso e Família 467,10 467,10
4160 Capacitação de Servidores da Fundação 252,00 252,00
4365 Funcionamento das Unidades da Fundac 9.335.682,64 7.904.805,62
4410 Atendimento a Adolescente em Atividade Cultural 24.437,74 24.437,74

4491 Desenvolvimento  de  Educação  para  Jovens  em  Cumprimento  de  Medidas 
Socioeducativas 1.228,08 1.228,08

4605 Funcionamento das Unidades da Fundac e Locação de Imóveis 5.296.615,73 5.296.615,73
5066 Reforma de Unidade de Atendimento socioeducativo 152.153,49 106.505,54

TOTAL 53.342.592,78 51.700.437,83
Fonte: Relatório SICOF Gerencial.

No exercício de 2012 foi empenhado no Programa 105 - Pacto pela Vida (PPA 2012-
2015),  no  âmbito  da  Sedes/Fundac,  R$64.334.599,24  e  pago  o  total  de 
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R$62.574.553,21.  Deste valor, o maior volume de recursos diz respeito à atividade 
4832  –  Atendimento  ao  Adolescente  em Conflito  com a  Lei,  para  a  qual  foram 
empenhados e pagos R$47.327.614,09.

TABELA 03 - Desempenho orçamentário do Programa 105 por projeto e atividade – 
2012

Em R$
Código Denominação Orçado Atual Empenhado Pago

1168 Construção de Unidades de Atendimento Socioeducativo 4.329.408,00 129.407,49 129.407,49
1181 Realização de Oficinas de Iniciação Profissional 36.785,00 30.971,59 30.971,59
4160 Capacitação de Servidores da Fundação 120.878,00 120.517,72 120.517,72
4365 Funcionamento das Unidades da Fundac 9.203.052,00 9.130.945,32 7.778.304,32
4605 Funcionamento das Unidades da Fundac e Locação de Imóveis 7.269.235,00 7.169.166,89 7.169.166,89
4832 Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei 47.524.744,00 47.327.614,09 47.327.614,09
5066 Reforma de Unidade de Atendimento Socioeducativo 562.375,00 425.976,14 18.571,11

TOTAL 69.046.477,00 64.334.599,24 62.574.553,21
Fonte: Relatório SICOF Gerencial.

I.4 OBJETIVO E ESCOPO DA AUDITORIA

O principal objetivo da auditoria foi avaliar como a ação vem sendo operacionalizada 
pela Fundac,  levando-se em conta os aspectos de  regionalização no Estado da 
Bahia,  de  estruturação  física  e  de  pessoal  das  unidades  de  internação  e 
semiliberdade, de integração operacional entre os órgãos envolvidos, assim como 
de monitoramento e avaliação.

Visando analisar esses aspectos, elaborou-se o problema de auditoria que  versa 
sobre o panorama atual no Estado da Bahia, o qual se revela no caminho oposto da 
premissa  legal,  constituindo  um  desafio,  até  este  momento,  a  humanização  do 
atendimento nos moldes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.  Até 
então, na Bahia, prevale a medida de privação de liberdade, não se preenchendo, 
sequer, o número disponível de vagas para a semiliberdade.

Ao descumprimento desse fator preponderante somam-se múltiplas questões que 
interferem direta e negativamente na promoção da defesa de direitos do adolescente 
inserido no contexto das medidas socioeducativas, a exemplo da precariedade da 
estrutura  de  pessoal  e  física;  da  ausência  da  regionalização,  assim  como  da 
carência  de  uma  melhor  fiscalização,  o  que  pressupõe  que  o  atendimento  ao 
adolescente envolvido em ato infracional, no Estado da Bahia, desde o seu ingresso 
na  Fundac,  até  o  atendimento  pós-medida,  encontra-se  em  desacordo  com  as 
normas do ECA/Sinase.

O problema descrito foi investigado por intermédio da análise de quatro questões de 
auditoria, a saber:

1) Que fatores vêm contribuindo para a não regionalização da ação e quais os 
efeitos decorrentes dessa ausência?
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2) A estrutura física e de pessoal nas unidades de internação e de semiliberdade 
atendem ao modelo estabelecido pelo Sinase?

3) A integração operacional de órgãos do judiciário, MP, DP, SSP e Assistência 
Social,  vem  ocorrendo  de  modo  a  prestar  o  atendimento  na  forma 
determinada pelo ECA?

4) Como o processo de implementação da ação pela Fundac e seus resultados 
vêm sendo monitorados e avaliados?

I.5 METODOLOGIA E FONTES DE CRITÉRIO

A  metodologia  utilizada  consistiu,  basicamente,  na  aplicação  de  técnicas  de 
diagnóstico: análise Swot, Diagrama de Verificação de Risco e análise stakeholder. A 
aplicação dessas técnicas contribuiu para o entendimento do objeto auditado e para 
a identificação das principais áreas de risco que pudessem comprometer o alcance 
do objetivo do compromisso e a operacionalização de suas ações, além de subsidiar 
o desenvolvimento da matriz de planejamento. 

As principais atividades executadas pela equipe de auditoria foram:

a) entrevistas;
b) visitas de estudo;
c) levantamento de dados secundários;
d) observação direta;
e) análise documental;
f) elaboração  das  matrizes  de  planejamento  e  de  achados  e  realização  de 

paineis de referência;
g) visita in loco nos meses de março e abril de 2013 nas unidades de internação 

(Cases CIA, Melo Matos e Zilda Arns), nas unidades de semiliberdade (Case 
Brotas e Colibri) e nas Cafes Salvador e Feira de Santana;

h) entrevistas com Gerente Socioeducativo da Fundac (Gerse), Coordenadora 
do  Sipia/Sinase  na  Fundac,  Coordenadora  de  Regionalização  da  Fundac, 
Coordenadores das Cafes de Salvador e Feira de Santana;  Gerentes das 
unidades  de  internação  e  de  semiliberdade  visitadas,  Coordenadores 
pedagógicos das unidades de internação;

i) aplicação de questionários a adolescentes e a profissionais integrantes das 
equipes de atendimento socioeducativo das unidades visitadas.

Na execução da auditoria foram utilizadas, principalmente, as seguintes fontes de 
critério:

Constituição Federal
Lei Federal nº 8.069/90 Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

e dá outras providências;
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Lei Federal nº 12.594/12 Institui  o  Sistema  Nacional  de  Atendimento 
Socioeducativo (Sinase);

Lei Estadual nº 7.435/98 Dispõe  sobre  a  organização  e  estrutura  da 
Administração Pública do Poder Executivo Estadual;

Lei Estadual nº 9.433/05 Dispõe  sobre  a  organização  e  estrutura  sobre  as 
licitações  e  contratos  administrativos  pertinentes  a 
obras, serviços, compras, alienações e locações no 
âmbito dos Poderes do Estado da Bahia e dá outras 
providências;

Lei Estadual nº 10.705/07 Institui o Plano Plurianual - PPA do Estado da Bahia 
para o quadriênio 2008-2011;

Lei Estadual nº 12.504/11 Institui o Plano Plurianual - PPA do Estado da Bahia 
para o quadriênio 2012-2015;

Lei Estadual nº 12.039/10 
(LDO) 

Dispõe  sobre  as  diretrizes  orçamentárias  para  o 
exercício de 2011 e dá outras providências;

Lei Estadual nº 12.222/2011 
(LDO) 

Dispõe  sobre  as  diretrizes  orçamentárias  para  o 
exercício de 2012 e dá outras providências;

Lei Estadual nº 12.041/10 
(LOA)

Estima e Receita e Fixa a Despesa do Estado para o 
Exercício Financeiro de 2011;

Lei Estadual nº 12.503/11 Estima e Receita e Fixa a Despesa do Estado para o 
Exercício Financeiro de 2012;

Lei Estadual nº 6.074/91 Cria a Fundac;
Lei Estadual nº 8.225/32 Cria a Escola Profissional para o Menor (EPM);
Lei Estadual nº 1.567/61 Cria  o  Serviço  de  Assistência  ao  Menor  da  Bahia 

(Seam);
Lei Estadual nº 3.509/76 Cria a Fundação de Assistência a Menores do Estado 

da Bahia (Fameb);
Portaria SAS/MS nº 340/04 Estabelece normas, critérios e fluxos para adesão e 

operacionalização  das  diretrizes  de  implantação  e 
implementação da atenção à saúde de adolescentes 
em  conflito  com a  lei,  em regime  de  internação  e 
internação  provisória,  em  unidades  masculinas  e 
femininas;

Resolução Regimental TCE 
nº 012/93 

Estabelece normas de procedimento para o controle 
externo da Administração Pública;

Resolução nº 46/96 do 
Conselho Nacional da 
Criança e do Adolescente 

Regulamenta a execução da medida socioeducativa 
de internação prevista no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei nº 8069/90;
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(Conanda)
Resolução nº 119/06 do 
Conselho Nacional da 
Criança e do Adolescente 
(Conanda) 

Aprova  o  Sistema  Nacional  de  Atendimento 
Socioeducativo (Sinase);

Resolução nº 67/11 Dispõe sobre a uniformização das fiscalizações em 
unidades  para  cumprimento  de  medidas 
socioeducativas  de  internação  e  de  semiliberdade 
pelos  membros  do  Ministério  Público  e  sobre  a 
situação  dos  adolescentes  que  se  encontrem 
privados de liberdade em cadeias públicas;

Decreto Estadual nº 
1.203/1992

Aprova a Resolução nº 02/1992, de 24/04/1992, que 
dispõe sobre o Regimento da Fundação da Criança e 
do Adolescente (Fundac);

Plano de Diretrizes de 
Atuação Técnica das 
Semiliberdades da Fundac

Documento  de  referência  para  a  implantação, 
execução, monitoramento e avaliação dos programas 
de semiliberdade no Estado da Bahia;

Plano Estadual de 
Atendimento Socioeducativo 
-2011/2015 

Norteador  da  gestão  da  política  de  atendimento 
socioeducativo  no  Estado da Bahia  no intervalo  de 
cinco anos consecutivos;

Proposta Pedagógica – 
Fundac - 2011

Referencial  para  a  atuação  dos  socioeducadores, 
envolvidos  diretamente  na  execução  das  medidas 
impostas  pela  Justiça aos adolescentes em conflito 
com a lei, com base nas indicações do SINASE, na 
legislação  nacional  e  internacional  e  nas 
características  e  exigências  próprias  do  Estado  da 
Bahia;

Declaração Universal dos 
Direitos Humanos

Adotada e proclamada pela Resolução 217 A (III) da 
Assembleia  Geral  das  Nações  Unidas  em  10  de 
dezembro de 1948;

Guia Teórico e Prático de 
Medidas Socioeducativas

Instituto  Latino Americano das Nações Unidas para 
Prevenção  do  Delito  e  Tratamento  do  Delinquente 
(ILANUD) – Brasil – 2004;

Regras Mínimas das Nações 
Unidas para a Administração 
da Justiça da Infância e da 
Juventude. Regras de 
Beijing

Recomendadas no 7º Congresso das Nações Unidas 
sobre  prevenção  de  delito  e  tratamento  do 
delinquente, realizado em Milão em 26/08 a 06/09/85 
e adotada pela Assembleia Geral em 29/11/85;
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II RESULTADO DA AUDITORIA

II.1. Regionalização 

1.1 Unidades de atendimento socioeducativo (internação e semiliberdade) não 
implantadas em todos os polos do Estado 

Conforme  análise  documental,  entrevistas  com  o  Gerente  da  Gerse  e  com  o 
Coordenador da Regionalização e, segundo ainda, os resultados da aplicação de 
questionários aos adolescentes e visitas a unidades de atendimento, constatou-se 
que as  Comunidades de Atendimento  Socioeducativo  (Cases)  estão  implantadas 
apenas nos municípios de Salvador, Feira de Santana e Camaçari, sendo que esta 
última, com obra concluída em 2011, ainda não foi inaugurada até o encerramento 
dos trabalhos de Auditoria. As unidades de medida de semiliberdade limitam-se aos 
municípios de Salvador, Feira de Santana, Juazeiro, Vitória da Conquista e Teixeira 
de Freitas.

Verificou-se,  ainda,  que  não  foram  instaladas  as  unidades  de  medida  de 
semiliberdade  nos  municípios  de  Itabuna,  Porto  Seguro,  Irecê,  Barreiras,  Paulo 
Afonso e Santo Antônio de Jesus, como previsto no Plano Estadual de Atendimento 
Socioeducativo 2011/2015/Fundac e PPA.

De  referência  às  unidades  de  internação,  nenhum  processo  foi  deflagrado,  no 
período 2011/2012, com vistas à construção de unidades regionais de internação e 
de  internação  provisória  nos  municípios  de  Itabuna/llhéus,  Juazeiro,  Barreiras, 
Teixeira  de  Freitas  e  Vitória  da  Conquista,  previstas  no  Cronograma do  mesmo 
Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo 2011/2015/Fundac e PPA.

Conforme o  Mapa da  Violência  entre  os  Municípios  Brasileiros  (2008),  além de 
Salvador, quatro cidades interioranas da Bahia figuram entre as cem mais violentas 
do País: Porto Seguro (16º lugar), Simões Filho (43º), Itabuna (47º lugar) e Juazeiro 
(100º lugar). Em pesquisa sobre o índice de Vulnerabilidade Juvenil e a Violência, 
divulgada pelo Fórum Brasileiro da Segurança Pública e o Ministério da Justiça em 
2009,  das  quatorze situações  mais  críticas  do  país  figura  em  primeiro  lugar  o 
município de Itabuna, Camaçari (4º), Teixeira de Freitas (8º), Ilhéus (12º) e Lauro de 
Freitas (14º) (Dados constantes do Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo 
2011/2015 – Fundac). Embora as estatísticas apontem a região sul da Bahia como 
de alto risco, nenhuma unidade de internação ou de semiliberdade foi instalada na 
região até dezembro de 2012, quando foi implantada uma unidade de semiliberdade 
no município  de  Teixeira  de Freitas.  O panorama atual,  referente  ao  período de 
janeiro  a  julho  de  2012,  aponta  o  atendimento  a  45,58% de  adolescentes  com 
entradas por comarcas de Salvador e Feira de Santana, sendo o restante, 54,42%, 
oriundos de  outros  municípios  (Estatística  da  Central  de  Atendimento/Fundac, 
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janeiro a julho de 2012).

De acordo com o Mapa da Violência 2012: Os Novos Padrões da Violência Homicida 
no Brasil  -  Tabela 2.2.2.  número e taxas médias (em 100 mil)  de homicídios  em 
municípios  com  mais  de  100.000  habitantes.  Brasil  2008/2010,  os  índices 
demonstram a seguinte posição:

QUADRO 04 - Número e taxas médias (em 100 mil) de homicídios em municípios com 
mais de 100.000 habitantes

Município População 
Média

Homicídios Posição 
Nacional

Posição 
Estadual2008 2009 2010

Simões Filho 116.348 175 153 183 1 1

Porto Seguro 123.625 114 128 160 5 2

Itabuna 208.456 208 232 210 8 3

Lauro de Freitas 158.233 145 170 162 14 4

Eunápolis 99.195 88 118 93 15 5

Teixeira de Freitas 131.100 73 101 121 35 6

Dias D´Avila 61.520 52 37 41 50 7

Coaraci 21.888 21 8 15 61 8

Vitória da Conquista 310.382 149 196 265 64 9

Itororó 20.378 12 11 16 71 10
Fonte: http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2012/mapa2012_web.pdf.

A Resolução nº 46, de 29 de outubro de 1996, do Conselho Nacional da Criança e 
do  Adolescente  (Conanda)  no  seu  Art.  2º,  estabelece  que “em cada  Estado  da 
Federação haverá uma distribuição regionalizada de unidades de internação”.

O  PPA 2012-2015 define  as  seguintes  áreas  integradas  de  regionalização  para 
alcançar  a meta de atendimento a 19.060 adolescentes ao longo dos quatro anos: 
Litoral Sul, Sertão do São Francisco, Bacia do Rio Grande, Litoral Norte e Agreste 
Baiano, Portal  do Sertão, Vitória da Conquista, Médio Rio de Contas, Itaparica e 
Metropolitano de Salvador.

Observe-se,  por  oportuno,  que  embora  este  PPA vislumbre  ampliar  vagas  de 
internação e de semiliberdade, ainda assim, 95% continuariam concentrados nas 
áreas metropolitanas (15.500 vagas) e portal do sertão (2.600 vagas). (Tabela de 
regionalização PPA 2012-2015 – Ação de Promover a Reinserção, na sociedade, de 
adolescentes em conflito com lei).

O  ECA,  no  seu Art.  88,  determina  como  uma  das  diretrizes  da  política  de 
atendimento, a municipalização. O mesmo documento, em seu Art. 124, define como 
direito do adolescente privado de liberdade, entre outros,  “permanecer internado na 
mesma  localidade  ou  naquela  mais  próxima  ao  domicílio  de  seus  pais  ou 
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responsável” e, em seu inciso Vll, o de receber visitas, ao menos semanalmente.

O Sinase, em seu Art. 35, inciso IX, por sua vez, estabelece que a  execução das 
medidas reger-se-á,  dentre  outros,  pelo  princípio  do “fortalecimento  dos vínculos 
familiares e comunitários no processo socioeducativo”.

Quatro fatores podem ser destacados para que a regionalização plena não aconteça 
na Bahia:

• Falta de priorização da ação na agenda estadual ao longo de várias gestões;

• Baixa aplicação de recursos financeiros para construção e implantação de 
unidades socioeducativas: Conforme orçamento de 2012, foi destinado para o 
Projeto  1168  –  Construção de  Unidade de Atendimento  Socioeducativo,  o 
montante inicial de R$2.466.000,00, sem execução de nenhum valor. Para o 
Projeto  5066  –  Reforma  de  Unidade  de  Atendimento  Socioeducativo,  foi 
destinado o valor inicial de R$1.500.000,00 e executado apenas o valor de 
R$18.571,00.  Conforme  informado  pela  Fundac,  em  e-mail  datado  de 
21/05/2013,  foi  destinado,  para  2013,  ao  Projeto  1168  –  Construção  de 
Unidade de Atendimento Socioeducativo, o valor inicial  de R$500.000,00 e 
para o Projeto 5066 – Reforma de Unidade de Atendimento Socioeducativo, o 
valor  inicial  de  R$600.000,00,  os  quais  poderão  sofrer  suplementação  ao 
longo do exercício;

• Dificuldade de instalação das unidades socioeducativas de semiliberdade em 
bairros comunitários, em razão da resistência social;

• Dificuldade de manter unidades de semiliberdade instaladas, devido à forma 
de gestão por convênios, como será abordado no item 2.3 deste Relatório.

Do distanciamento do adolescente interno do seu município de origem decorre a 
fragilização dos vínculos familiares e socioeducativos e o seu sofrimento emocional, 
inclusive com prejuízo das visitas semanais, que acontecem raramente ou mesmo 
não acontecem. Na Case Cia, onde a amostra de adolescentes entrevistados aponta 
uma  predominância  de  internos  de  Salvador  e  redondezas,  50%  dos  jovens 
entrevistados afirmaram  receber  visitas  semanais,  mas  os  restantes  50%  só 
recebiam visitas mensais ou com intervalos superiores a 30 dias. Na Case Melo 
Matos, onde havia uma predominância de adolescentes oriundos de municípios mais 
distantes de Feira de Santana, apenas 16% afirmaram receber visitas semanais ou 
quinzenais; 37% declararam receber visitas mensais ou com intervalos superiores a 
um mês e 47% afirmaram nunca terem recebido visita até a data da entrevista pela 
Auditoria. Na Case Zilda Arns, também em Feira de Santana, 70% dos entrevistados 
se disseram procedentes do próprio município de Feira ou de municípios próximos, a 
exemplo de Amargosa, Salvador e Candeias. No universo total dos entrevistados, 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
Avenida 4, nº  495, Plataforma V, CAB, Salvador-BA - CEP 41.475-002

27



5ª COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO
GERÊNCIA 5B

45%  afirmaram  receber  visitas  semanais  ou  quinzenais;  39%  recebem  visitas 
mensais ou em intervalos superiores a um mês e 17% afirmaram não ter recebido 
visitas até então.

As visitas  semanais nos casos destes adolescentes cujos familiares residem em 
outros municípios ficam prejudicadas em razão do  custo de deslocamento,  sendo 
que a ajuda oferecida pela Fundac para esse fim não possui critérios de distribuição 
e regularidade. Ainda que a Fundac venha a promover o auxílio financeiro regular 
para  todos,  nos  casos  de  municípios  mais  distantes  a  visita  semanal  se  torna 
praticamente impossível, visto a dificuldade de deslocamento da família em razão 
dos seus compromissos pessoais.

A ausência de unidades regionalizadas ocasiona, ainda:

- A superlotação das unidades de internação, pois os adolescentes envolvidos em 
atos infracionais advindos de outras regiões do Estado têm que ser encaminhados 
para as unidades de Salvador e Feira de Santana, únicas existentes;

-  Regiões  de  maior  vulnerabilidade  social  e  risco  de  violência  não  contam com 
unidades de atendimento socioeducativo;

-  Adolescentes  em  cumprimento  de  medida  de  semiliberdade  fora  do  contexto 
comunitário pretendido pela Lei.

Instados  a  se  manifestar  sobre  os  critérios  que  presidiram  a  escolha  dos 
locais/região para implantação das unidades já existentes, os gestores da ação e o 
gerente  de  regionalização no  Estado  da  Bahia,  em  entrevistas  concedidas  à 
Auditoria, declararam que os critérios visavam atender às demandas, embora isso 
não  tenha  ocorrido  na  prática.  O  PPA  2012-2015  prevê  a  ampliação  da 
regionalização para as regiões do Litoral Sul, Vitória da Conquista, Sertão do São 
Francisco,  Médio Rio de Contas,  Bacia  do Rio Grande,  Itaparica,  Litoral  Norte e 
Agreste  Baiano,  Metropolitano  de  Salvador  e  Portal  do  Sertão,  sem determinar, 
todavia,  se  as  unidades  que  se  pretende  instalar  serão  de  internação  ou  de 
semiliberdade ou ambas. Deste atual PPA ainda não foi iniciada qualquer obra de 
construção de unidades. 

À Sedes e órgãos institucionais articulados com a ação, recomenda-se:

• executar o PPA de acordo com a proposta de implantação de unidades nas 
regiões  apontadas,  com  vistas  ao  atendimento  ao  adolescente  em 
cumprimento  de  medida  socioeducativa  em  sua  região  de  origem, 
preservando e fortalecendo os vínculos familiares e comunitários;

• prever orçamento  adequado para  construção  e  implantação  de  unidades 
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socioeducativas.

À Sedes/Fundac:

• Mobilizar a  opinião pública para a indispensável  participação dos diversos 
segmentos  da  sociedade  no  processo  de  reinserção  do  adolescente  na 
comunidade,  objetivando  uma  melhor  compreensão/aceitação  social  do 
adolescente  envolvido  em  ato  infracional,  viabilizando  a  instalação  de 
unidades de semiliberdade em bairros comunitários;

• Implantar unidades  com  base  nas  demandas  existentes,  obedecendo  à 
regionalização estabelecida;

• Conceder  auxílio  financeiro  com  critério  e  regularidade  para  visita  de 
familiares residentes em outros municípios.

1.2.  As  visitas  íntimas,  previstas  em  lei,  não  ocorrem  em  nenhuma  das 
unidades de atendimento socioeducativo

Dos resultados colhidos através de questionários aplicados com os adolescentes 
internos, constatou-se que a visita íntima não ocorre em nenhuma das unidades, 
considerando que 100% das respostas foram negativas. 

O Art. 68 do Sinase assim estabelece: “É assegurado ao adolescente casado ou que 
viva, comprovadamente, em união estável o direito à visita íntima.”

Segundo  as  entrevistas  com  os  coordenadores  e  gerentes  das  unidades  de 
internação, as visitas não vêm ocorrendo, inicialmente, em razão da não conclusão 
do  processo  de  implementação.  Ademais,  da  inspeção  física,  constatou-se  que 
nenhuma das unidades, à exceção da Case Zilda Arns, possui local adequado para 
esse fim. A não implementação da normatização dos procedimentos, portanto, se 
sobrepõe,  em  termos  de  impedimento,  às  próprias  dificuldades  decorrentes  da 
ausência da regionalização assinaladas no item anterior.

A  ausência  da  visitação  íntima  fragiliza  os  vínculos  familiares  nos  casos  de 
adolescentes  casados  ou  que  possuam união  estável,  além de  potencializar  os 
riscos de aumento de violência sexual no interior das unidades.

Recomenda-se à Fundac:

•  Agilizar a implementação das normas;

• Criar espaço próprio nas unidades de internação onde este ainda não existe, 
de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Sinase.
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1.3 Limitação das ações voltadas ao atendimento do egresso e suas famílias 
em razão da distância dos municípios de origem dos socioeducandos

O atendimento  a  jovens egressos das medidas socioeducativas  de  internação e 
semiliberdade é realizado através da Coordenação de Apoio à Família e ao Egresso 
(Cafe), com o objetivo de oferecer a esses egressos e seus familiares informações e 
oportunidades  que  os  orientem  e  possibilitem  o  desenvolvimento  de  suas 
habilidades, ampliando suas potencialidades em atividades produtivas, viabilizando, 
com isso, sua inserção no convívio social. 

Na Bahia,  apenas Salvador  e  Feira  de Santana contam com unidades da Cafe, 
embora 61% dos adolescentes em cumprimento de medida de internação na região 
metropolitana de Salvador  e 71,7% em Feira  de Santana sejam procedentes de 
outros  municípios,  caracterizando  a  falta  da  regionalização  também  neste  setor 
(Dados  constantes  nas  Listas  Atualizadas  de  Educando  em  Situação  de 
Cumprimento de Medida, fornecidas pela Case Melo Matos (13/03/2013), Zilda Arns 
(19/03/2013), Cia (10/04/2013) e Salvador (18/04/2013).

Dos exames realizados através da análise de relatórios, de entrevistas com o quadro 
técnico e de questionários aplicados aos adolescentes internos, ficou evidenciado 
um  número  reduzido  de  atendimentos  a  educandos,  egressos  e  suas  famílias, 
notadamente no município de Feira de Santana.

Constatou-se que do universo de 162 adolescentes em cumprimento de medida de 
internação e semiliberdade nas unidades existentes em Feira de Santana, segundo 
o dado da Central de Vagas e Regulação em 13/03/2013, a Cafe Feira de Santana 
estava  acompanhando  28  adolescentes  internos  ou  semi-internos  e  somente  7 
egressos, conforme seu Relatório Mensal de Atendimento – Fevereiro/2013, Tabela 
7. Na região metropolitana de Salvador, onde, segundo o mesmo dado da Central de 
Vagas  e  Regulação,  há  316  adolescentes  em  medida  de  internação  ou 
semiliberdade, a Cafe Salvador, em seu Relatório Anual de 2012, pg. 21, informa 
que, no referido ano, foram acompanhados 58 adolescentes em cumprimento de 
medida  nas  unidades  e  que  outros  26  adolescentes  egressos  “[...]  estiveram 
participando das atividades, diretamente na Cafe [...]”.

Conforme os Relatórios, portanto, a Cafe Salvador, com seis equipes, atendeu em 
média, no período, a 14 adolescentes por equipe e a Cafe Feira, com três equipes, 
atendeu  a,  aproximadamente,  12  adolescentes  por  equipe,  entre  internos,  semi-
internos e egressos. O Projeto Político Pedagógico da Cafe prevê o atendimento de 
20 jovens por equipe, podendo chegar a 25, a depender da demanda das unidades.

Esse mesmo Projeto Político Pedagógico, em sua justificativa, traz, como propósito, 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
Avenida 4, nº  495, Plataforma V, CAB, Salvador-BA - CEP 41.475-002

30



5ª COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO
GERÊNCIA 5B

atingir a meta de 100% de atendimento às famílias e aos adolescentes e/ou jovens 
adultos  em  cumprimento  de  medidas  socioeducativas  de  internação  ou 
semiliberdade  nas  diversas  unidades  da  Fundac,  antes  ainda  de  se  tornarem 
egressos.  Considerando  o  número  de  adolescentes  internos  e  semi-internos  em 
Salvador e Feira de Santana, constata-se que as quantidades de equipes por Cafe 
não são suficientes para atingir a este universo.

Verificou-se,  também, que em razão da impossibilidade de um acompanhamento 
efetivo do egresso no pós-medida em seus municípios de origem, em atividades de 
atendimentos  psicológicos  e  de  serviço  social,  além  de  orientação  e 
aconselhamento,  bem  como  aquelas  voltadas  aos  programas  educacionais  e 
profissionalizantes,  tem-se  dado  ênfase  a  ações  assistencialistas,  a  exemplo  de 
auxílio transporte, cestas básicas etc.

Das  entrevistas,  concluiu-se  que  as  Cafes  não  possuem  conhecimento  dos 
resultados  do  processo  socioeducativo  sobre  a  reincidência,  morte  ou 
ressocialização de egressos que retornam aos seus municípios de origem e mesmo 
no seu próprio município de atuação. Isto só ocorre quando noticiado pela mídia ou 
por iniciativa da família do egresso.

O  Art.  94,  inciso  XVIII,  do  ECA determina  que  as  entidades  que  desenvolvam 
programas  de  internação  têm  como  obrigações,  entre  outras,  a  de  “manter 
programas destinados ao apoio e acompanhamento de egressos”.

O Projeto Político Pedagógico/Cafe prevê, em sua metodologia institucional, que 
cada equipe seja composta por um assistente social, um psicólogo e dois 
educadores sociais e, nos seus critérios metodológicos, que o número de 
adolescentes a ser atendido por equipe seja de 20 jovens, podendo chegar a 25, a 
depender das demandas das unidades de internação e de semiliberdade.

Como causas para a situação encontrada, a Auditoria destaca:

• A  falta  de  regionalização  como  um  dos  fatores  que  dificulta  o 
acompanhamento do egresso no seu município de origem. Nos questionários 
aplicados aos profissionais  das Cafes  Feira  de  Santana e  Salvador,  ficou 
evidenciado,  nas respostas acerca das situações que dificultam a atuação 
dessas unidades, que a ausência de Cafe nos municípios dos polos regionais 
foi  considerada  relevante por  69% dos profissionais entrevistados na Cafe 
Salvador e por 57% daqueles da Cafe Feira de Santana;

• Insuficiência  de  parcerias  com  instituições  da  rede  pública,  privada  e 
instituições não governamentais, com vistas à inserção do adolescente em 
cursos profissionalizantes e no mercado de trabalho nos seus municípios de 
origem,  conforme  constatado  pelos  depoimentos  dos  técnicos  e 
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coordenadores das Cafes;

• Falta de sensibilização da sociedade e das instituições públicas e privadas 
visando a aceitação do egresso quando do seu retorno à comunidade;

• Equipes incompletas e em número insuficiente para atingir o objetivo proposto 
de atendimento a 100% dos adolescentes internos e semi-internos: em Feira 
de Santana,  onde há três equipes,  constatou-se apenas um educador  por 
equipe, onde deveriam ser dois, assim como equipe desfalcada, já que não 
conta com um dos psicólogos. Em Salvador, a Cafe conta com seis equipes e, 
embora  a  composição  dessas  equipes  obedeçam  ao  critério,  uma  está 
desfalcada de um dos educadores sociais e outra de psicólogo. 

As falhas apontadas têm como consequências:

• A não garantia, aos egressos e suas famílias, de um atendimento estruturado 
que assegure a qualificação das relações das condições de sobrevivência e 
do  seu  acesso  às  políticas  públicas,  visando  o  fortalecimento  do  núcleo 
familiar;

• A impossibilidade  de  sensibilização  social  na  comunidade  de  origem  do 
egresso,  visando a  aceitação deste  adolescente  no  seu meio,  através  do 
atendimento  das  suas  demandas  sociais,  psicológicas,  pedagógicas  e  de 
inserção no mercado de trabalho, condições básicas para a construção da 
sua inclusão e do seu projeto de vida;

• A ausência de sistematização dos dados dos jovens ao longo de seu percurso 
nas unidades e no pós-medida, com vistas à obtenção de um banco de dados 
atualizado capaz de gerar estatísticas acerca da ação de ressocialização.

Em vista do quanto apontado, recomenda-se:

À Sedes/Fundac:

• promover  ações  com  vistas  à  regionalização  das  Cafes  visando  a 
continuidade do atendimento ao adolescente e suas famílias, no pós-medida, 
nos seus municípios de origem;

• adequar a composição das equipes, objetivando a ampliação do atendimento, 
acolhimento  e  acompanhamento  dos  jovens  em  liberação  judicial  e  suas 
famílias;

• promover ações  voltadas  para  a  mobilização  da  opinião  pública  nos 
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municípios de origem do egresso visando o seu acolhimento pelos diversos 
segmentos da sociedade e, em especial, daqueles detentores de oferta de 
cursos profissionalizantes e de emprego;

• adotar estratégias para o efetivo acompanhamento do adolescente no pós-
medida,  com  vistas  a  alimentar  um  banco  de  dados  capaz  de  fornecer 
informações acerca dos resultados da medida socioeducativa.

2. Estrutura física e de pessoal nas unidades de internação e de semiliberdade

2.1  Ocupação  inadequada  das  unidades de  cumprimento  de  medida 
socioeducativa

Com base em estatísticas da Central de Regulação da Fundac, em entrevistas com 
o Coordenador do Programa e gestores das unidades e, ainda, na observação direta 
da equipe técnica do TCE, constataram-se três situações dignas de destaque de 
referência  aos  índices  de  ocupação  das  unidades  de  medida  socioeducativa  de 
internação, internação provisória e de semiliberdade, tomando como base o período 
da visita da Auditoria:

a) Superlotação em relação ao número de vagas disponíveis nas unidades de 
medida socioeducativa de internação

TABELA 04  –  Lotação  nas  unidades  de  internação  e  de  internação  provisória  – 
Posição em 13 de março de 2013

Unidade Tipo de medida Capacidade 
real Quantitativo atual % Ocupação

Case Salvador

IP Masculina 45 64 142
MSEI Masculina 80 140 175
IP Feminina 10 5 50
MSEI Feminina 15 15 100

Total Case Salvador 150 224 149

Case Cia IP Masculina 13 7 54
MSEI Masculina 71 81 114

Total Case Cia 84 88 105

Case Zilda Arns IP Masculina 30 15 50
MSEI Masculina 45 58 129

Total Case Zilda Arns 75 73 97
Case Juiz Melo Matos IP Masculina 28 15 54

MSEI Masculina 28 54 193
Custódia Temporária (PA) 9 2 22

Total Case Melo Matos 65 71 109
Total Internação - MSEI 239 348 146
Total Internação Provisória 
/ Custódia Temporária 126 106 84
Fonte: Controle de vagas nas unidades – Central de Vagas e Regulação/Fundac – 13/03/2013.
Nota: IP – Internação Provisória; MSEI – Medida Socioeducativa de Internação.
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Destaque-se, do exame da tabela anterior, que ao se comparar o número de vagas 
por  tipo  de  medida,  o  percentual  de  ocupação  de  MSEI  se  eleva,  em  muito, 
sobretudo nas Cases  Salvador e  Melo  Matos,  ambas mais  antigas  e  em piores 
condições físicas que as demais. A internação provisória, por seu tempo máximo de 
permanência previsto de 45 dias, não tem apresentado, até o momento, excesso de 
ocupação,  de  modo  que  o  objeto  de  maior  cuidado  deva  ser  a  ocupação  das 
unidades de medida socioeducativa de internação.

A figura a seguir ilustra as condições inadequadas de habitabilidade na Case Melo 
Matos,  considerando  que  os  dormitórios  deveriam  comportar  no  máximo  quatro 
adolescentes:

Figura 1: Superlotação – Dormitório Case Juiz Melo Matos – 03/03/2013 – Fonte: Equipe de Auditoria.

b) Sublotação nas unidades de semiliberdade em relação ao número de vagas

TABELA 05 – Lotação nas unidades de medida de semiliberdade – Posição em 13 de 
março de 2013

Unidade Capacidade física da 
unidade

Quantitativo de adolescentes 
internados no momento Percentual de Ocupação

Case  Brotas 
(Salvador) 20 4 20,00%

Colibri  (Feira  de 
Santana) 20 20 100,00%

Novos Rumos
(Camaçari) 20 9 45,00%

Na Varanda
(V. da Conquista) 20 13 65,00%

Gey Espinheira
(Juazeiro) 20 5 25,00%

Percentual total de ocupação 51,00%
Fonte: Controle de vagas nas unidades – Central de Vagas e Regulação/Fundac – 13/03/2013.
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Observações acerca da Tabela:

O Convênio nº 05/2011, firmado com a Associação Hospitalar e Protetora da Infância 
e Maternidade de Camaçari (Novos Rumos), com o objetivo de prestar atendimento 
a 20 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade no 
município  de  Camaçari,  no  valor  global  de  R$903.585,65,  para o período de 12 
meses, teve o seu prazo encerrado em 18 de dezembro de 2012 e não foi renovado. 
Entretanto, os adolescentes permaneceram internados naquela unidade até o final 
de abril, quando foram transferidos para a Case Brotas. Solicitado à Fundac, por e-
mail datado de 15/05/2013, o valor pago à ONG no período, foi informado à Auditoria 
que nenhum desembolso fora efetuado até aquela data em razão de não ter sido 
apresentada a fatura.

O  Convênio  nº 05/2012,  firmado  com  a  ONG  Profissionais  da  Área  de  Saúde 
Promovendo  Ações  Sociais  (Paspas),  para  atendimento  a  20  adolescentes  em 
cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade no município de Teixeira 
de Freitas, no valor global de R$1.258.022,52, tem vigência de 18 de dezembro de 
2012 a 17 de dezembro de 2013, sendo que, até março de 2013 encontrava-se sem 
ocupação, mas com pagamento, em três parcelas, nos valores de R$327.571,99 
a primeira, em 26/12/2012; R$182.648,21 a segunda, em 14/04/2012 e, a terceira, 
em 13/05/2013, no valor de R$181.508,21, conforme resposta à Auditoria, em e-
mail datado de 21/05/2013. (Grifo da Auditoria)

O  Relatório  de  Inspeção  realizada  na  Fundac  por  este  TCE  (Processo  nº 
TCE/005326/2007) já apontava a questão da sublotação das semiliberdades, isto de 
referência ao exercício de 2007:

[...]  Sobre  as  taxas  de  ocupação  acima  apresentadas,  a  diminuição  da 
estrutura física e as vagas ociosas do último semestre no Case-Brotas em 
detrimento  da  superlotação  da  Case-Salvador  (nesta  a  assistência  é  em 
regime  fechado), julgamos  necessário  destacar  como  o  declínio  da 
capacidade físico-operacional da Case-Brotas vai ao encontro de estudo do 
SEDH/SPDCA-PR (Murad, 2004) e citado no Sinase, que aponta no Brasil 
déficit  de  vagas  no  sistema  de  atendimento  sócio-educativo  de 
internação enquanto há vagas ociosas na semiliberdade, confirmando 
assim, segundo o estudo, “a longa tradição assistencial-repressiva no 
âmbito do atendimento à criança e ao adolescente no país”.  (Grifo da 
Auditoria)

A situação descrita demonstra que a ação de ressocialização do adolescente na 
Bahia ainda padece da necessidade de uma melhor harmonização entre os diversos 
órgãos envolvidos, especialmente o Judiciário que, neste sistema, tem o papel de 
determinar a aplicação da medida socioeducativa, evitando, inclusive, que se onere 
o Estado com estruturas físicas e de pessoal subutilizadas.
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c)  Ausência  de unidade de semiliberdade feminina e existência  de unidade 
feminina de internação apenas na Case Salvador

Dos  exames  documentais,  constatou-se  que  a  única  unidade  de  execução  de 
medida  socioeducativa  feminina  no  Estado  da  Bahia  é,  exatamente,  aquela  de 
padrão arquitetônico mais antigo e que apresenta graves problemas estruturais e de 
manutenção,  inclusive  com  proposta  de  desativação,  conforme  se  registra  no 
Relatório de Inspeção Bimestral do Ministério Público 2011/2012, disponibilizado à 
equipe  de  Auditoria,  o  qual  enumera  documentos  que respaldam a  proposta  de 
desativação da Case Salvador, dentre os quais:

MP -  32ª  Promotoria  de  Justiça  da  Infância  e  Juventude  -   Portaria  nº 
02/2011  –  Instauração  de  inquérito  civil  público.  Delibera  que:  “[...] Seja 
agendada  audiência  pública  para  discussão  acerca  da  conveniência  de 
ajuizamento de ação civil pública que objetive a interdição e/ou reforma da 
Case Salvador.” 

Audiência Pública de 21.06.11 da 32ª Promotoria de Justiça da Infância e 
Juventude:  Foca  a  Audiência  Pública  de  21.06.11  a  necessidade  de 
demolição  da  Comunidade  de  Atendimento  Socioeducativo  de  Salvador 
(Case Salvador) e a construção de outras duas Cases, uma em Salvador e 
outra  em Itabuna”,  compromissos assumidos pelo Secretário  Estadual de 
Desenvolvimento  Social,  Carlos  Brasileiro.  Na  abertura  da  audiência,  o 
Promotor de Justiça Evandro Luis de Jesus apresentou um vídeo gravado 
durante  uma inspeção  realizada  por  ele  na Case  Salvador,  onde foram 
detectadas  infiltrações,  fiações  expostas,  superlotação,  além  de 
queixas dos adolescentes que afirmaram dormir no chão e reclamaram 
da falta de atendimento médico, distância da família e até de algumas 
agressões  sofridas  por  eles.  A  unidade,  que  tem  capacidade  para 
abrigar 150 adolescentes, está funcionando com quase o dobro: 293 
adolescentes. (Grifo da Auditoria)

A Resolução nº 46, de 29 de outubro de 1996, do Conselho Nacional da Criança e 
do  Adolescente  (Conanda),  no  seu  Art.  1º,  estabelece  que  “nas  unidades  de 
internação será atendido um número de adolescentes não superior a quarenta”.

O Guia do Sinase, em seu item 6.2.1., ao tratar do espaço físico, infraestrutura e 
capacidade no atendimento socioeducativo, assim orienta:

Um  aspecto  importante  para  o  Sinase  é  a  definição  do  número  de 
adolescentes por Unidade de internação, pois estes necessitam de um nível 
de atenção mais complexo dentro do sistema de garantia de defesa dos 
direitos. Para tanto, é preciso resgatar estudos importantes sobre privação 
familiar e sobre as instituições. A privação do ambiente familiar e social traz 
mais problemas do que benefícios àqueles que são submetidos a ela. Não é 
possível desconsiderar que historicamente foi construído um ideário de que 
a institucionalização era apropriada para determinado grupo de crianças e 
adolescentes,  aqueles  considerados  em situação  irregular,  justificando  a 
separação  da  família  e  da  sociedade  dentro  do  modelo  institucional 
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correcional-repressivo.  O  ECA consagra  a  doutrina  de  proteção  integral, 
sendo a convivência familiar e comunitária um dos direitos fundamentais e 
imprescindíveis  para  o  pleno  desenvolvimento  de  toda  criança  e 
adolescente. O adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de 
internação recebe como sanção a privação da liberdade do convívio com a 
sua família e comunidade. Entretanto, para que se assegure o seu direito de 
cidadania e os danos não sejam ainda maiores, a entidade e/ou programa 
de atendimento deve garantir  que o adolescente tenha acesso aos seus 
demais  direitos.  Importante  passo  nesse  sentido  consiste  na  mudança, 
radical, da estrutura dos grandes complexos e centros de internação, para 
locais  adequados  ao  número  reduzido  de  adolescentes  onde  recebem 
assistência individualizada, possibilitando o melhor acompanhamento e sua 
inserção social e amenizando os efeitos danosos da privação de liberdade, 
como:  ansiedade  de  separação,  carência  afetiva,  baixa  autoestima, 
afastamento da vivência familiar e comunitária, dificuldades de compreender 
as relações comuns do cotidiano,  dentre outros.  No Sinase considera-se 
que a Unidade é o espaço arquitetônico que unifica, concentra, integra o 
atendimento ao adolescente com autonomia técnica e administrativa, com 
quadro próprio  de pessoal,  para o desenvolvimento de um programa de 
atendimento  e  um  projeto  pedagógico  específico.  Nesse  sentido,  cada 
Unidade terá até quarenta adolescentes, conforme a Resolução 46/96 do 
Conanda,  sendo  constituída  de  espaços  residenciais  denominados  de 
módulos (estruturas físicas que compõem uma unidade) com capacidade 
não  superior  a  quinze  adolescentes.  No  caso  de  existir  mais  de  uma 
unidade em um mesmo terreno, o atendimento total não poderá ultrapassar 
noventa  adolescentes.  Somente  a  partir  da  mudança  da  estrutura  física 
baseada  num  projeto  pedagógico  e  com  profissionais  capacitados  será 
possível humanizar o atendimento e transformar as Unidades em ambientes 
verdadeiramente socioeducativos. 

O Guia do Sinase, em seu item 7 – Dos Parâmetros Arquitetônicos para Unidades 
de Atendimento Socioeducativo, estabelece como determinações específicas para 
as Unidades de atendimento que executam a internação:

7) observar o número de até quarenta adolescentes em cada Unidade de 
atendimento,  conforme  determinação  da  Resolução  de  nº  46/96  do 
Conanda,  sendo  constituída  de  espaços  residenciais  (módulos)  com 
capacidade não superior a quinze. E em caso de existência de mais de uma 
Unidade  no  mesmo  terreno  estas  não  ultrapassarem  a  noventa 
adolescentes na sua totalidade;
8) observar que os quartos existentes nas residências (módulos) sejam de 
no máximo três adolescentes.

A superlotação das unidades de internação se deve, sobretudo, a unidades previstas 
não construídas,  agravado,  este  fato,  pela  não implantação,  até  o  momento,  da 
Case Camaçari,  cujo  Termo de  Recebimento  Definitivo  de  Obras  e  Serviços  de 
Engenharia fora assinado desde 20 de dezembro de 2011.

A não inauguração da Case Camaçari impossibilitou, ainda, o cumprimento da meta 
de atendimento das adolescentes do sexo feminino da Bahia, que seriam atendidas 
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pela  Case  Juiz  de  Melo  Matos  e para  onde  estão  sendo  encaminhados  os 
adolescentes  do  sexo  masculino  que  ocupariam  a  nova  unidade  (Informações 
colhidas do Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo 2011-2015 – Pg. 29), o 
que ressalta a deficiência nas ações voltadas para a infração juvenil feminina.

Não menos importante, quanto a este item, é a constatação de que o sistema em 
vigor  privilegia  as  medidas  de  internação  em  detrimento  da  medida  de 
semiliberdade,  como  assinala  o  Plano  Estadual  de  Atendimento  Socioeducativo 
2011-2015 – pg. 27, que tem como signatários o Governo do Estado da Bahia, a 
Sedes/Fundac,  o  Conselho  Estadual  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente 
(Ceca Bahia) e outros representantes governamentais e não governamentais:

Ainda  que  o  estado  baiano  venha  investindo  no  regime de atendimento 
socioeducativo  semi-aberto,  a  cultura  da  internação  parece  arraigada na 
sociedade e na prática interventiva do judiciário, haja vista que a privação 
de liberdade continua sendo legitimada como a principal forma de repressão 
à prática de delitos cometidos por adolescentes e jovens. Neste aspecto, o 
número de adolescentes baianos sentenciados ao cumprimento de medida 
de  semiliberdade  não  tem,  sequer,  preenchido  o  número  de  vagas 
disponíveis no Estado.

A superlotação das unidades acarreta os seguintes efeitos:

• comprometimento  do  atendimento  técnico,  considerando  a  quantidade  de 
adolescentes superior à planejada;

• ociosidade dos adolescentes em razão da quantidade superior de educandos 
em relação à oferta de atividades profissionalizantes e de lazer;

• diminuição  da  carga  horária  escolar  como  forma  de  atender  a  um maior 
número de adolescentes e de redução de conflitos;

• descumprimento dos critérios de separação física dos adolescentes internos 
por idade, compleição física e gravidade da infração;

• sobrecarga das instalações físicas, de equipamentos e mobiliário, bem como 
escassez de vestuário e material de higiene; 

• as roupas usadas pelos adolescentes internos não são individualizadas (são 
redistribuídas  entre  os  socioeducandos).  Isso  ocorre  em  todas  as  Cases 
visitadas.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
Avenida 4, nº  495, Plataforma V, CAB, Salvador-BA - CEP 41.475-002

38



5ª COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO
GERÊNCIA 5B

Figura 2 - Roupa de uso de adolescentes – Case Zilda Arns - Fonte: Equipe de Auditoria.

Destaque-se,  com  relação  à  escassez  de  material  de  higiene  constatada  pela 
Auditoria quando do exame in loco e dos questionários aplicados aos adolescentes 
internos, em todas as unidades, que o Relatório do TCE, da Prestação de Contas da 
Fundac,  referente ao exercício  de 2011,  registra a aquisição,  pela  Fundação,  de 
materiais  de  higiene  pessoal,  limpeza  e  copa  e  cozinha,  através  do  Pregão 
Presencial nº 27/2011, à empresa Equilíbrio Comércio e Descartáveis Ltda., no valor 
de  R$1.078.657,94.  Do  exame,  à  época,  a  Auditoria  constatou  as  seguintes 
inconsistências  verificadas  na  motivação  administrativa  referente  ao  mencionado 
pregão presencial:

Segundo  informações  constantes  dos  autos  do  respectivo  Processo  de 
Licitação, os itens foram adquiridos para atendimento das necessidades de 
adolescentes  em  cumprimento  de  internações  provisórias  e  medidas 
socioeducativas  de  internação,  presentes  nas  seguintes  unidades: 
Administração Central; Cases Cia , Salvador, Zilda Arns e Juiz Melo Matos. 
Os itens foram organizados em três lotes:

1. Material de higiene pessoal
2. Material de limpeza
3. Material de copa e cozinha

Da análise da motivação administrativa, no entanto, foi constatada falta de 
consistência respectiva, em face do que se segue:

a)  não  se  vislumbra  o  período  de  consumo  do  respectivo  estoque, 
relacionado ao quantitativo de material adquirido;

b) com referência ao material de higiene pessoal, foi constatada a existência 
de alguns itens que, pela sua natureza, parecem indequados, considerando 
a  sua  destinação  a  menores  infratores  internados  para  medidas 
socioeducativas: 192 cortadores de unha em aço cromado, com  lâminas 
curvas  em  formato  anatômico,  bem  como  lima  para  polir  a  ponta  para 
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limpeza  da  parte  inferior  das  unhas;  7.357  aparelhos  de  barbear, 
descartáveis, lâminas em aço inox, cabo anatômico resistente, (embalagem 
com duas unidades).

c) [...]

d)  não  foram  apresentados  os  elementos  de  controle  interno  que 
respaldassem o quantitativo adquirido como sendo para o consumo.

A Auditoria observou, à época, que dos materiais de higiene pessoal adquiridos no 
citado Pregão, constam, ainda, conforme Autorizações de Fornecimento de Material 
e Notas Fiscais respectivas, os seguintes itens, nas quantidades indicadas, para as 
unidades de internação da Fundac:

QUADRO 05 – Movimentação de estoque de itens adquiridos através do Pregão nº 
27/2011

Itens de Material de Higiene Pessoal
selecionados pela Auditoria

Entrada no 
Almoxarifado no 

período de janeiro a 
outubro/2012

Saldo no 
Almoxarifado em 
setembro de 2012

Item Quantidade Valor 
total

Nota 
Fiscal 
(Nº)

Data Zilda Arns Melo 
Matos

Zilda 
Arns

Melo 
Matos

Absorvente 
higiênico 
pacotes

3.840 5.376,00 1.920 26/12/11 123 240 123 -

Condiciona
dor para 
cabelo

6.420 41.088,00 1.920 26/12/11 300 168 - -

Creme 
para cabelo 

280 ml
7.824 42.249,60 1.920 26/12/11 200 - 100 -

Creme 
para cabelo 

pote com 
1.000 ml

7.800 39.000,00 1.920 26/12/11

Não 
localizada a 
entrada do 

material

Não 
localizada 
a entrada 

do material

- -

Shampoo 
para 

cabelos
10.320 51.600,00 1.925 26/12/11 240 240 108 -

Loção para 
o corpo 200 

ml
9.024 50.534,00 1.920 26/12/11 - 240 198 -

Fonte: Notas Fiscais da Empresa Equilíbrio Comércio de Descartáveis Ltda., Relatórios de Movimentação de Estoque da Case 
Zilda Arns e documentos de transferência de materiais da Fundac.

Das aquisições exemplificadas, a Auditoria destaca:

a) O Almoxarifado da Case Melo Matos não efetuou registros de movimentação do 
estoque, motivo pelo qual não constam os saldos na tabela anterior. A contagem 
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física da Auditoria, entretanto, não localizou os itens transferidos. Em razão da falta 
de  registros,  as  constatações  se  basearam  apenas  nas  transferências  do 
Almoxarifado da Fundac e na verificação in loco;

b)  Há  de  se  questionar a  quantidade  de  absorventes  higiênicos  adquirida, 
considerando que apenas na Case Salvador há adolescentes do sexo feminino em 
cumprimento de medida de internação e de medida provisória e  que a média de 
ocupação, considerando os meses de julho e novembro de 2012 e janeiro de 2013, 
na Internação Provisória foi de apenas sete, e em cumprimento de medida, de 14 
adolescentes do sexo feminino;

c) Dos saldos dos Almoxarifados, constatou-se pequenas quantidades de utilização 
dos materiais de higiene durante todo o período examinado, como se observa no 
quadro, o que revela a falta de planejamento para as aquisições;

d) Considerando uma média de ocupação, no mesmo período citado no item b, de 
76 adolescentes na Case Zilda Arns e de 59 na Case Melo Matos, em cumprimento 
de  medida,  há  de  se  questionar a  falta  de  material  de  higiene  constatada  pela 
Auditoria em setembro de 2012, quando da primeira visita in loco, e atualmente por 
esta Auditoria, conforme depoimentos dos adolescentes e de funcionários dessas 
unidades.

Funcionários da Zilda Arns, na oportunidade da visita da Auditoria, relataram que, 
devido à carência de materiais de higiene pessoal, distribuíram aos socioeducandos 
kits compostos de shampoo, escova de dentes, desodorante e barbeador, através de 
contribuições  individuais,  e  que,  no  Natal  de  2011,  orientadores  “adotaram”, 
respectivamente, um adolescente e doaram sandálias;

Ainda de referência à ocupação inadequada das unidades, é possível aferir outras 
consequências não menos prejudiciais à execução da ação de ressocialização do 
adolescente envolvido em ato infracional, a saber: 

• elevado custo de manutenção das unidades de medida de semiliberdade em 
relação à quantidade de adolescentes atendidos, considerando que o valor 
total dos cinco convênios, para atendimento, por unidade, a um máximo de 20 
adolescentes,  corresponde  a  um  custo  anual  para  o  Estado,  de 
R$5.508.540,88, apenas para este tipo de medida.
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TABELA 06 – Custo por unidade de semiliberdade

Nº 
Convênio Convenente Vigência

Valor Anual 
do Convênio

(R$)
Média de 
Ocupação

Custo Mensal 
por 

Adolescente
(considerando 
a capacidade 

máxima)

Valor 
unitário 

mensal, por 
adolescente
considerand
o a média de 

ocupação

004/2012
Fundação  Educacional 
de Vitória da Conquista 
(Famec)

19/12/2012 a
18/12/2013 1.197.137,65 14 4.988,07 7.125,82

002/2012
Associação 
Beneficente  Colibri  - 
Feira de Santana

17/12/2012 a
16/12/2013 1.232.104,16 12 5.133,77 8.556,28

001/2012
Instituto  Cultural  de 
Arte Educação Nego D
´Água - Juazeiro

03/08/2012 a
02/08/2013 917.690,90 3 3.823,71 25.491,41

005/2012

Profissionais  da  área 
de  saúde  promovendo 
ações sociais (Paspas) 
- Teixeira de Freitas

18/12/2012 a
17/12/2013 1.258.022,52 Sem 

ocupação 5.241,76 -

005/2011

Novos Rumos
Camaçari
Associação Hospitalar 
e Protetora da Infância 
e Maternidade de 
Camaçari

19/12/2011 a
18/12/2012 903.585,65 4 3.764,94 18.824,70

TOTAL 5.508.540,88 22.952,25
Fontes: Termos de Convênio celebrados entre a Fundac e as ONGs acima relacionadas e Relatório de Controle de vagas nas 
unidades, no período de julho e novembro/2012 e janeiro/2013 /Central de Vagas e Regulação/Fundac.

• inexistência de cumprimento de medida de semiliberdade para adolescente 
do sexo feminino envolvido em ato infracional no Estado da Bahia;

• risco de aplicação de medida desproporcional ao ato infracional (internação) 
ou  não  aplicação  de  qualquer  medida,  por  ausência  de  unidade  de 
semiliberdade feminina;

• impossibilidade  do  cumprimento  da  medida  de  regressão  para  a 
semiliberdade  por  adolescente  do  sexo  feminino,  passando  da  internação 
diretamente para a liberdade;

• conforme informação  da  Assessoria  da  Fundac,  no  período compreendido 
entre a celebração do convênio com a ONG Paspas/Teixeira de Freitas, até a 
data da informação prestada (03/05/2013), ainda não havia sido transferido 
qualquer adolescente para a unidade. Contudo, uma vez que os profissionais 
contratados e outros custos tenham que ser feitos para que a unidade possa 
receber  adolescentes  a  qualquer  tempo,  as  parcelas  acordadas  são 
repassadas normalmente.

Ante o exposto, recomenda-se:
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À Sedes/Fundac:

• ampliar de forma regionalizada da oferta de unidades de internação;

• estabelecer  fórum  de  discussão  amplo,  com  vistas  à  sensibilização  dos 
diversos segmentos sociais, órgãos e Poderes Estaduais e Municipais, meios 
de comunicação e representações religiosas, no sentido de que a internação 
deva constituir uma medida de último recurso, como preconizado pelo ECA, 
Sinase e regras das Nações Unidas;

• elaborar estudos sobre a infração juvenil feminina a fim de dimensionar as 
necessidades e desenvolver políticas públicas adequadas.

2.2 Unidades de internação e de semiliberdade não atendem aos parâmetros 
físicos estabelecidos pelo Sinase

Da  análise  documental,  das  entrevistas  com  o  Coordenador  do  Programa  e 
Gestores das unidades, dos resultados do questionário aplicado aos adolescentes 
internos,  da  observação  in  loco e,  ainda,  dos  relatórios  do  Ministério  Público 
disponibilizados à equipe técnica da Auditoria, constatou-se a seguinte situação de 
referência à estrutura física das unidades de internação provisória, internação e de 
semiliberdade:

As  Cases  Salvador,  Cia  e  Juiz  Melo  Matos  são  unidades  muito  antigas,  sem 
manutenção, construídas antes do  surgimento dos  parâmetros estabelecidos pelo 
Sinase. 

O  resultado  dos  exames  da  Auditoria  permitem  afirmar,  quanto  às  instalações 
físicas, que a área de  alojamentos é  a mais  precária  em todas as  unidades  de 
internação. 
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Figura 3 - Mobiliário Case Melo Matos – Fonte: Equipe de Auditoria.

Figura 4: Dormitório Case Cia – camas em uso – Fonte: Equipe de Auditoria.

Ressalte-se  que  nenhuma  das  unidades  visitadas  possui  lavanderia  em 
conformidade com as normas do Sinase.  As roupas não recebem tratamento de 
higienização adequado, uma vez que não são esterilizadas nem passadas. Como as 
toalhas, lençois e, até mesmo, roupas de uso pessoal, não são individualizadas, tal 
prática tem levado à propagação de doenças de pele entre os internos, com risco de 
contágio de outras enfermidades de maior gravidade.

Quanto às instalações,  estão descritos a seguir os resultados dos exames in loco, 
por unidade de medida socioeducativa:

Case Salvador

Considerando  que  a  Case  Salvador,  construída  em 1978,  deverá  ser  demolida, 
como já citado no item 1.1 deste Relatório, a Auditoria não selecionou a unidade 
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para  exame  in loco. Entretanto,  os relatórios de Inspeção 2011/2012 do Ministério 
Público do Estado da Bahia,  disponibilizados à Auditoria, destacam as condições 
físicas da Case Salvador,  dentre outras,  infiltrações,  fiações expostas,  condições 
insalubres, falta de higiene e de conservação dos ambientes e falta de ventilação e 
iluminação adequadas.

O  Relatório  de  Inspeção  realizada  na  Fundac  por  este  TCE  (Processo  nº 
TCE/005326/2007)  ressaltava,  já  àquela  época,  as  seguintes  irregularidades 
constatadas quando da visita à Case Salvador:

• exceto  a  existência  de  um  televisor,  os  alojamentos  se  configuram 
espaços  vazios,  sombrios,  tediosos,  pobres  quanto  à  capacidade  de 
oferecer meios e atividades que entretenham, socializem e eduquem os 
adolescentes,  como se  atribuindo  unicamente  às  atividades  externas 
aos alojamentos o teor sócio-educativo da proposta institucional;

• ausência  de  armários  nos  alojamentos  para  guarda  dos  objetos 
pessoais  dos internos conforme determinado artigo 124, inciso  XV do 
Eca;

• ausência de espaço de encontro íntimo dos adolescentes;

• ausência de espaço ecumênico; 

• alojamentos sem camas, com internos dormindo no chão em colchões 
de espuma sujos, velhos e sem lençol, desatendendo uma necessidade 
humana  básica  e  propiciando  as  doenças  de  pele  tão  comuns  nos 
alojamentos – fato que pôde ser constatado inclusive pelo quantitativo 
de medicamentos com essa indicação no setor de farmácia da Fundac.

• alojamento com portas enferrujadas e totalmente fechadas ao invés de 
gradil que permita circulação de ar, visibilidade e claridade ao espaço.

Conforme o controle de vagas da Central de Vagas e Regulação da Fundac,  em 
13/03/2013  a Case  Salvador  continuava  em  funcionamento,  com  superlotação, 
embora o cronograma de execução constante do Plano Estadual de Atendimento 
Socioeducativo  2011-2015/Sedes/Fundac,  trace  como  meta  a  desativação  da 
unidade a partir do exercício de 2011.

Case Camaçari

Esta unidade teve a sua construção iniciada em novembro de 2009 e concluída em 
dezembro de 2011, mas ainda não foi inaugurada. Apresenta, segundo relatório de 
Visita Técnica do TCE  para avaliação das instalações físicas da Case Camaçari 
(Anexo 1), “fragilidades no processo construtivo”.

A  seguir,  trechos  do  relatório  deste  TCE  informando  o  resultado  da inspeção 
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realizada:

[…] Conforme  visita realizada em 20 de novembro de 2012, 11 meses após 
a  assinatura  do  Termo  de  Recebimento  Definitivo  da  construção,  foi 
constatado, dentre outras observações, que a totalidade dos equipamentos 
ainda  não  havia  sido  instalada,  como  por  exemplo  a  máquina  de  lavar 
roupas  e  portas  detectoras  de  metal.  O  prédio  encontra-se  sem  uso, 
aguardando data oportuna para sua inauguração.

Foram também detectados problemas construtivos de fissuras e rachaduras 
nos  diversos  prédios  do  complexo,  originadas  em  grande  parte  pela 
movimentação do solo expansivo no qual os prédios foram edificados. Tal 
problema vem demonstrar  uma inadequação dos projetos de fundação e 
estrutura ou má qualidade na execução dessas fundações, visto que durante 
esses onze meses foram feitos reparos nessas fissuras e rachaduras, tendo 
algumas voltado a  acontecer  e  outras a  aparecer  em locais  novos.  Este 
problema vem denunciar, consequentemente, a diminuição da vida útil  da 
construção,  levando esta  a  um aumento  com gasto  de manutenção  não 
esperado para prédios nos seus primeiros anos de uso.

[…]

Também  foi  detectado  problema  na  cota  de  nível  de  implantação  das 
construções, evidenciadas nas áreas do banho de sol das residências dos 
socioeducandos, onde o nível  do ralo de escoamento encontra-se com a 
mesma cota de piso do restante da residência ou com pouca diferença, não 
permitindo  uma  inclinação  apropriada,  o  que  acarreta  um  escoamento 
inadequado  das  águas  da  chuva,  deixando  que  estas  retornem  para  o 
interior  do prédio,  conforme constatado  por  funcionários  do  local.  Foram 
constatadas intervenções de reparo no local, porém sem alterar os níveis 
dos  ralos,  o  que  irá  solucionar  apenas ocorrência  de  precipitações  mais 
leves.

Quanto à funcionalidade e operacionalização da planta,  foram verificadas 
algumas inconsistências, também observadas pelos funcionários da própria 
Fundac, das quais destacamos as seguintes:

A área do complexo é cercada por tela metálica, o que permite a visão entre 
o interior e o exterior, além de facilitar a troca de objetos, mensagens ou 
produtos ilícitos entre os internos e a população externa.

[...]

No espaço dos banheiros dos alojamentos,  foi  verificada a existência de 
chuveiro de plástico, bem como um desprotegido barbante de  nylon para 
acionamento da descarga do vaso, materiais estes de fácil destruição ou de 
serem transformados e manuseados como uma arma pelos internos.

Neste  mesmo  local,  a  pia  encontrada  tem  um sifão  instalado  de  forma 
improvisada, comprometendo seu bom funcionamento de reter o retorno dos 
gases e impedir a obstrução da tubulação em locais mais inacessíveis.
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O Relatório conclui:

Ponderando  sobre  os  achados,  torna-se  evidente  a  grande  fragilidade 
existente  no  processo  construtivo  empregado  em  uma  obra  de  valor 
considerável  de R$ 7.200.000,00,  que teve seu prazo prorrogado por 07 
Termos Aditivos, elevando o prazo de conclusão dos serviços em mais que 
o dobro do contrato original, 555 dias. Constatou-se, ainda, necessidades 
claras de recuperação precoce em grande parte dos prédios do complexo. 
Quanto ao processo administrativo de planejamento, gestão e operação do 
sistema, observou-se que decorridos 11 meses do recebimento da obra, o 
complexo encontra-se ainda sem data definida para a sua inauguração e 
consequente entrada em funcionamento. 

Case Cia

Inaugurada em 1998, está situada entre os municípios de Salvador, Simões Filho e 
Lauro  de  Freitas.  Em  que  pese  a  afirmação  que  consta  do  Plano  Estadual  de 
Atendimento Socioeducativo 2011-2015 Sedes/Fundac, de que esta Case “se tornou 
referência por seu inovador padrão arquitetônico  [...]”, a unidade apresenta graves 
problemas estruturais e de superlotação, além de seus alojamentos estarem longe 
de apresentar “padrão inovador”, de acordo com os critérios do Sinase.

Destaques da Auditoria:

• a limpeza  dos  alojamentos  é  de  responsabilidade  dos  adolescentes.  A 
Auditoria constatou péssimas condições de higiene e de habitabilidade nestes 
dormitórios;

• banheiros sem as condições mínimas de higiene e sem privacidade;

• inexistência de lavanderia na Case.  As roupas são lavadas pelos próprios 
adolescentes,  em  tanques  danificados  ou  em  péssimo  estado  de 
conservação;

• adolescentes fazem as refeições nos alojamentos, uma vez que o refeitório é 
utilizado apenas pelos funcionários;

• armários pequenos e precários, nos dormitórios,  para a guarda de objetos 
pessoais.
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Figura 5: Banheiro alojamento/Case Cia – Fonte: Equipe de Auditoria.

Fonte 6: Dormitório Case Cia – Fonte: Equipe de Auditoria.

Figura 7: Espaço para lavagem de roupas Case Cia – Fonte: Equipe de Auditoria.
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As Notificações  nºs 18540/11  e  18542/2011  da  Vigilância  Sanitária  da  Prefeitura 
Municipal  de  Salvador/Secretaria  Municipal  de  Saúde/Coordenação  de  Saúde 
Ambiental  apresentaram,  após  visita  à  unidade  Case  CIA,  dentre  outras,  as 
seguintes exigências que persistem até então:

Casa dos educandos

• substituir colchões sem condição de uso;
• pintar paredes;
• azulejar paredes;
• realizar manutenção dos esgotamentos sanitários;
• proteger todas as lâmpadas.

Área de produção de refeições

• corrigir infiltrações do teto;
• corrigir piso, descarga e acessórios para sanitários;
• colocar portas nos sanitários e proteger área do chuveiro;
• fechar saídas de esgoto que estão sem proteção;
• telar aberturas;
• recarregar extintores de incêndio e fixá-los corretamente;
• recuperar câmaras frigoríficas;
• climatizar área de pré-preparo de carnes;
• recuperar bancadas danificadas;
• colocar coifa com exaustor no fogão;
• fazer análise da água (teste bacteriológico e físico-químico);
• repor azulejos;
• providenciar balcão frio para saladas e sobremesas;
• recuperar o teto externo na entrada da cozinha.

Os Relatórios de Apresentação dos Resultados Referentes ao Diagnóstico Situação 
da Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) – Case Cia, datados, respectivamente, 
de 12/01/2012 e de 01/01/2013, elaborados pela nutricionista Responsável Técnica 
da  UAN  –  Case  Cia,  apontam  as  seguintes  não  conformidades,  com  base  na 
Resolução RDC nº 216/2004 da Anvisa:

• teto e paredes da câmara frigorífica com rachaduras e descascamento de 
tinta;

• porta e janela da área de produção de alimentos sem tela e sem fechamento 
automático;

• área  para  pré-preparo  de  carnes  inadequada:  sem  porta  de  vidro,  sem 
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refrigeração na área de corte de carnes e sem bancada de aço inox;
• ausência de barreira física nas portas, janelas e ralos;
• lâmpadas da área de produção sem dispositivos contra explosão e quedas 

acidentais;
• instalações  sanitárias:  portas  sem  fechamento  automático,  coletores  de 

resíduos e portas-antibactericidas sem tampa e de acionamento manual;
• pias e bancadas de apoio em péssimo estado, apresentando rachaduras e/ou 

ausência de partes e pintura das paredes com descascamentos.

Observe-se que diagnóstico idêntico foi  encaminhado em 2010 pela responsável 
técnica  da  UAN ao  Coordenador  Administrativo  da  Fundac  –  Case  Cia,  sem a 
tomada das necessárias ações corretivas até a data da visita da Auditoria.

Case Juiz Melo Matos

A sede da unidade foi inaugurada em janeiro de 1973, construída, portanto, fora dos 
padrões arquitetônicos estabelecidos pelo Sinase, o que se deu a partir de 2006. 
Apresenta  péssimas  condições  de  habitabilidade,  inclusive  com  insuficiência  de 
espaço  para  o  adequado  funcionamento  administrativo  e  pedagógico  e  de 
atendimentos profissionais.

Da visita in loco realizada, foram constatadas as seguintes situações:

• ausência de rede de esgoto, fazendo uso de fossa séptica;
• presença de esgoto a céu aberto;
• dormitório inutilizado por excesso de infiltrações nas paredes;
• dormitórios, em uso, com infiltrações;
• quartos  com  colchões  no  chão  e  sem  armário  para  guarda  de  objetos 

pessoais;
• dormitórios mal ventilados, com cobertura de telha tipo eternit, inadequada às 

peculiaridades climáticas da região;
• espaço  reservado  para  refeições  dos  adolescentes  mal  iluminado  e 

insuficiente em relação à quantidade de internos;
• a  área  de  internação  provisória  apresenta  problemas  estruturais  de 

escoamento de água de chuva, inviabilizando, quando isso ocorre, o uso da 
área  reservada  para  refeições  e  molhando  os  quartos,  já  que  a  área  de 
circulação é descoberta;

• banheiros sem as condições mínimas de higiene e sem privacidade, com mau 
cheiro.
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Figura 8: Banheiros do alojamento sujos e sem portas – Case Juiz Melo Matos – Fonte: Equipe de Auditoria.

Figura 9: Dormitório: paredes infiltradas, falta de armários, camas enferrujadas - Case Juiz Melo Matos.
Fonte: Equipe de Auditoria.

Figura 10: Dormitório: colchão no chão, paredes infiltradas e sem armários - Case Juiz Melo Matos.
Fonte: Equipe de Auditoria.
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Áreas de esporte e lazer:

• salão de jogos com equipamentos quebrados (mesa de ping-pong e de totó);
• a quadra  poliesportiva  existente encontra-se em  condições  precárias,  com 

piso desgastado, faltando cestas e rede;
• ausência de campo de futebol gramado.

O Relatório de Sugestões para Adequação do Espaço da Unidade de Alimentação e 
Nutrição  (UAN)  –  Case  Melo  Matos,  datado  de  14/03/2013,  elaborado  pela 
nutricionista  Responsável  Técnica  da  UAN  –  aponta  as  seguintes  não 
conformidades, com base na Resolução RDC nº 216/2004 da Anvisa:

Ausência de:

• área para realização dos trabalhos do nutricionista de produção que assegure 
adequada visualização dos setores, com climatização e fácil acesso;

• área  destinada  à  guarda de utensílios  limpos  (panelas,  pratos,  talheres  e 
bandejas), para evitar contaminação após a esterilização;

• telas nas janelas e portas e de fechamento automático nas portas da área de 
preparação e armazenamento de alimentos;

• grades com telas nas portas e janelas;
• área  climatizada  com  piso  e  paredes  de  fácil  lavagem,  com  containers 

seletivos para descarte, com adequado escoamento e com acesso externo 
para coleta pública do lixo;

• área para armazenamento de hortifruti que assegure a temperatura entre 14º 
e 18ºC;

• câmara fria para armazenamento de proteínas e frios.

Necessidade de:

• troca  do  piso  existente  por  outro  com  materiais  resistentes  a  impacto, 
impermeáveis, laváveis e antiderrapantes;

• troca do telhado de telhas de  eternit e acrescentar forro PVC, de modo a 
impedir a acumulação de sujidade e reduzir ao mínimo a condensação e a 
formação de mofo;

• melhorar a ventilação da área de preparo dos alimentos, a fim de evitar o 
calor excessivo, a condensação de vapor e a acumulação de pó, de forma a 
eliminar o ar contaminado;

• instalação de local para devolução de bandejas, com vistas a melhorar o fluxo 
e impedir contaminação cruzada;

• instalação de área de higienização dos equipamentos e utensílios para evitar 
contaminação cruzada;

• ampliação  do  abastecimento  de  água  potável,  com  pressão  adequada, 
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temperatura conveniente e apropriado sistema de distribuição;
• ampliação  da  área  destinada  ao  pré-preparo  e  preparo  dos  alimentos, 

lavagem dos equipamentos e dos utensílios;
• em caráter de urgência, uma câmara de armazenamento de frios;
• instalação de novas  caixas  de  gordura  para  suportar  as  necessidades da 

UAN;
• substituição da tinta látex que se encontra acima dos azulejos por tinta lavável 

para facilitar a higienização;
• aquisição  de  novos  utensílios  e  equipamentos  a  exemplo  de:  bandejas, 

garrafas térmicas, talheres, chapa para grelha e forno, etc.

Outras não conformidades:

• a UAN não possui iluminação adequada à realização das tarefas de modo a 
minimizar o risco de contaminação dos alimentos;

• a instalação  elétrica  é  precária,  com  fiação  não  embutida  e  aparente. 
Necessidade de revestimento por canos isolantes apoiados nas paredes e 
tetos;

• os  vestiários  e  sanitário  do  pessoal  auxiliar  da  UAN  não  se  encontram 
completamente separados das áreas de manipulação de alimentos;

• rede de esgoto do refeitório encontra-se em estado precário, necessitando, 
em caráter de urgência, de um novo reservatório exclusivo para a unidade de 
alimentação;

• a  lavanderia  funciona  precariamente,  com maquinário  sem uso  (calandra: 
para passar e higienizar as roupas) por falta de pessoal e de espaço físico;

• secadora de roupa quebrada e centrífuga com correia defeituosa;
• espaço físico insuficiente, assim como a quantidade de tomadas.

Figura 11: Entrada da cozinha – Case Melo Matos – Fonte: Equipe de Auditoria.
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Figura 12: Lavanderia Case Juiz Melo Matos – máquina (calandra) sem uso – Fonte: Equipe de Auditoria.

Destaque-se,  ainda de referência  à  Case Juiz  Melo  Matos,  que a  instalação do 
Centro Integrado de Atendimento (Judiciário, MP e Defensoria), em fase de obras, 
passou  a  ocupar  o  espaço  do  ambulatório,  cujo  funcionamento  vem  sendo 
atualmente em uma única sala, onde ocorrem todos os procedimentos, a exemplo 
de  atendimento  inicial,  atendimentos  médicos,  curativos,  vacinação,  e  sala  de 
observação. Anteriormente havia espaço para internação, que não mais funciona. 
Os  adolescentes  que  necessitem  destes  cuidados,  segundo  informações  dos 
profissionais da área e constatação da equipe de Auditoria, são encaminhados para 
a  Case  Zilda  Arns.  Em  decorrência  desta  inadequação  de  um  espaço  para  o 
ambulatório,  os  atendimentos  médicos  não  têm  privacidade  e  o  serviço  de 
fisioterapia funciona improvisadamente em uma sala de aula. Devido, ainda, à nova 
ocupação  deste  espaço,  as  equipes  técnicas  de  atendimento  aos  adolescentes 
estão utilizando a sala de informática, que teve, por isso, a oficina suspensa, e salas 
da  escola  (que  no  momento  da  auditoria  encontrava-se  em  férias)  para 
atendimentos individuais, o que implica em dificuldades futuras no momento em que 
as aulas recomeçarem. Por conta desta mesma reestruturação, a sala de oficina de 
música está sendo ocupada pelo Projeto Mais Educação e a sala da oficina de teatro 
foi  transformada  em  depósito  de  materiais,  o  que  significa  uma  falta  de 
planejamento, com prejuízo dos serviços, no projeto de criação deste novo setor, 
sem solução alternativa aventada pelos profissionais responsáveis.

Case Zilda Arns

Inaugurada em 2011,  após parâmetros arquitetônicos estabelecidos pelo  Sinase, 
porém apresentando problemas de instalação e de manutenção merecedores de 
destaque: 
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Dos alojamentos

• salão de TV sem cadeiras ou com cadeiras quebradas;
• dormitórios com colchão no chão;
• chuveiros quebrados;
• lâmpadas quebradas na lavanderia e no refeitório;
• um dos dormitórios com vazamento no banheiro, molhando o quarto.

Das áreas de esporte, lazer, cultura e de serviços

• o  Espaço  Múltiplo  Anísio  Teixeira,  que  seria  destinado  a  atividades 
pedagógicas, culturais etc., está sendo usado exclusivamente como espaço 
para os monitores/orientadores;

• o espaço reservado à oficina de dança tornou-se local para treinamento de 
um  grupo  especial  de  orientadores  em  artes  marciais  e  defesa  para 
intervenções especiais denominado Núcleo Intensivo Estratégico (NIE);

• campo de futebol de areia coberto por mato e sem uso;
• lavanderia desativada, impossibilitando o uso do maquinário já adquirido. A 

Auditoria  apurou,  via  Sicof,  que  no  exercício  de  2011  a  Fundac  adquiriu 
equipamentos  para  a  lavanderia  da  Case Zilda  Arns,  no  valor  de 
R$51.000,00, junto ao fabricante Maltec, Indústria e Comércio de Máquinas 
Ltda.;

• na oficina de panificação falta o batedor da masseira, desde a aquisição do 
equipamento que, por isso, não pode ser utilizado;

• grandes áreas livres sem aproveitamento.

Figura 13: Campo de futebol coberto pelo mato – Case Zilda Arns – Fonte: Equipe de Auditoria.
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Figura 14: Dormitório improvisado, com colchão no chão – Case Zilda Arns – Fonte: Equipe de Auditoria.

Figura 15: Centrífuga e lavadora sem uso – lavanderia da Case Zilda Arns – Fonte: Equipe de Auditoria.

O Relatório de Não Conformidades da Unidade de Alimentação e Nutrição – UAN da 
Case Zilda Arns, elaborado pelo nutricionista técnico responsável, CRN 4662-P, de 
19/03/2013, aponta as seguintes irregularidades, de acordo com a RDC 216/2004 da 
Anvisa:

Quanto à sala de nutrição

• ausência de ar-condicionado;
• ponto de telefone sem funcionamento.

Quanto à área de produção de alimentos

• ausência de pias para higienização das mãos na entrada e saída; 
• piso  inadequado  às  necessidades  do  ambiente  (quebra  facilmente, 

escorregadio);
• ausência  de  telas  de  proteção  e  de  fechamento  automático  nas  portas  e 
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janelas;
• ausência  de  câmaras refrigeradas para  hortifruti e  de  frios  (existe  espaço 

destinado para tal fim, porém o projeto não foi concluído);
• ausência de sala refrigerada para degelo e corte de carnes;
• ausência  de  local  adequado  para  guarda  de  equipamentos  e  utensílios 

higienizados;
• instalações  elétricas  incompatíveis  com  a  necessidade  do  local  (tomadas 

insuficientes para a quantidade de equipamentos elétricos);
• não existe na UAN local para armazenamento temporário de lixo, o qual deve 

ser separado do prédio para diminuição dos riscos de contaminação cruzada;
• falta de manutenção do fogão e forno em uso; 
• necessidade de um forno elétrico separado do fogão para melhor preparo dos 

alimentos;
• almoxarifado não climatizado.

Figura 16: Alimentos armazenados no chão – Case Zilda Arns – Fonte: Equipe de Auditoria.

Quanto ao refeitório:

• ausência de cobertura entre a área de produção de alimentos e o refeitório. 
Durante os períodos de chuva fica dificultado o transporte das refeições entre 
os dois ambientes;

• ausência  de  local  adequado  para  receber  os  utensílios  usados  pelos 
comensais a fim de evitar o contato entre o material sujo e o limpo.

O  nutricionista  apresentou  ainda,  à  Auditoria,  uma  relação  de  utensílios  e 
equipamentos necessários ao bom funcionamento da UAN, a exemplo de facas de 
açougueiro e para cortes de verduras e frutas, facas e garfos de mesa, estantes de 
aço com fundo e laterais fechados, forno industrial elétrico etc.
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Quanto às instalações físicas das unidades de semiliberdade visitadas:

Unidade de semiliberdade Case Brotas

Instalada  nas  dependências  da  Fundac,  descaracterizada  de  uma  moradia 
residencial,  como  preconiza  a  regra.  A  medida,  nessa  unidade,  vem  sendo 
executada, segundo a Fundac, de forma direta, diferentemente das demais, em que 
a administração se dá através de convênios. Contudo, conforme relatado no item 
2.3, a Case Brotas tem 21 profissionais da Fundação José Silveira e apenas 04 da 
própria Fundac.

Unidade de semiliberdade Colibri  

Instalada em um sítio a 10km de Feira de Santana e a 1km do distrito mais próximo, 
São  José,  apresenta  condições  inadequadas  de  segurança  e  deficiências  de 
manutenção, dentre as quais destacam-se:

• janelas com vidros quebrados, comprometendo a segurança;
• esgoto a céu aberto;
• fiação exposta.

Figura 17: Vidros quebrados – Semiliberdade Colibri – Fonte: Equipe de Auditoria.
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Figura 18: Esgoto a céu aberto - Semiliberdade Colibri – Fonte: Equipe de Auditoria.

O Guia do Sinase, no seu item 7, destaca que “A estrutura física das Unidades será 
determinada  pelo  projeto  pedagógico  específico  do  programa  de  atendimento, 
devendo respeitar as exigências de conforto ambiental, de ergonomia, de volumetria, 
de humanização e de segurança”, e acrescenta, dentre outras, as especificações a 
serem  obedecidas.  Foram transcritas  a  seguir  apenas  as  atinentes  às 
irregularidades apontadas neste item:

Portanto,  essa  estrutura  física  deve  ser  pedagogicamente  adequada  ao 
desenvolvimento  da  ação  socioeducativa.  Esta  transmite  mensagens  às 
pessoas havendo uma relação simbiótica entre espaços e pessoas. Dessa 
forma,  o  espaço  físico  se  constitui  num  elemento  promotor  do 
desenvolvimento pessoal,  relacional,  afetivo e social do adolescente 
em cumprimento de medida socioeducativa.

Além disso, é condição fundamental que as estruturas físicas das unidades 
de internação impeçam a formação de complexos.
Os projetos arquitetônicos e complementares são aqueles definidos pela Lei 
nº 8.666/93 e sua elaboração e posterior execução respeitarão as seguintes 
orientações:

7.1. Comuns às Unidades de atendimento socioeducativo de internação 
provisória, semiliberdade e internação:

[...]
3) Estabelecer permanente diálogo com a comunidade próxima ao local 
previsto  para  a  execução  do  projeto  e  com todos  os  atores  envolvidos, 
incluindo os adolescentes e sociedade civil, favorecendo a integração social 
do adolescente;
4) Fixar em projeto a capacidade máxima, definidas na Resolução nº 
46/96  do  Conanda  e  neste  documento,  e  mínima  do  atendimento, 
obedecendo  ao  dimensionamento  projetado  dentro  dos  limites 
estabelecidos, subentendendo-se a necessidade imediata de adequações 
e/ou ampliações sempre que for decidido por um aumento da capacidade;
5) Atender,  no  caso  de  projetos  complementares,  às  especificidades 
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necessárias  ao  adequado  funcionamento  das  Unidades,  obedecendo  a 
critérios de facilidade de manutenção, segurança;
6) [...]
7) Assegurar que as partes externas sejam convenientemente drenadas, 
permitindo o perfeito escoamento das águas pluviais;
8) Prever iluminação artificial  em todas as dependências da Unidade, 
bem como gerador  de  emergência  que  entrará  em funcionamento  caso 
ocorra pane na subestação principal ou falta de energia; e
9) Utilizar  pisos  e  outros  materiais  que  sejam laváveis  e  resistentes, 
permitindo  uma  prática  e  eficiente  conservação  e  manutenção;  e  as 
paredes,  sempre  que  possível,  deverão  ser  lisas,  de  pintura  lavável, 
podendo apresentar soluções estéticas com texturas variáveis, sem prejuízo 
da segurança física do adolescente.

7.2. Específicas às Unidades de atendimento que executam a internação 
provisória:

1)  Considerar  para  a  Unidade  de  internação  provisória,  no  que  for 
pertinente, os parâmetros mencionados para as Unidades de internação;
[...]

7.3. Específicas  às  Unidades  de  atendimento  socioeducativo  de 
semiliberdade:

1) Considerar um número de até vinte adolescentes em cada Unidade 
de  atendimento,  sendo  sua  localização  em  bairros  comunitários  e  em 
moradias residenciais;
2) Prever  espaços  para  o  atendimento  técnico  individualizado  e  em 
grupo,  para  coordenação  técnica  e  administrativa,  cozinha  e  área  de 
serviço,  quartos  e  banheiros  em  número  suficientes  conforme  projeto 
pedagógico  específico,  sem,  contudo  descaracterizá-la  do  modelo 
residencial;
3) Considerar que os quartos sejam ocupados por no máximo quatro 
adolescentes tendo, no mínimo, 5,00m2, com dimensão mínima de 2,00m 
para  quarto  individual  e  acrescentar  1,5  m²  por  adolescente  adicional, 
atendendo critérios de conforto, segurança e a viabilidade econômica. Além 
disso,  é  necessário  um banheiro  para  cada  dois  quartos  para  uso  dos 
adolescentes; 
[…]

7.4. Específicas às Unidades de atendimento que executam a internação:

1) Estar  precedida  de  levantamento  de  dados  e  informações  que 
comprovem  a  necessidade  de  construção,  reforma  ou  ampliação, 
direcionada ao nível de contenção especificada no projeto pedagógico, em 
função do público-alvo;
[...]
4) Utilizar,  na  cobertura,  material  adequado  de  acordo  com  as 
peculiaridades  de  cada  região,  prevendo  a  conveniente  ventilação  e 
proteção,  adotando  esquemas  técnicos  especiais  que  atendam  às 
condições climáticas regionais;
5) Considerar  que  a  dinâmica  do  atendimento  socioeducativo  se 
desenvolve  tendo  como  suporte  ações  administrativas  e  técnico-
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pedagógicas de educação, de saúde integral, de direitos sexuais, de direitos 
de visitação familiar, de direitos à maternidade, de esporte, de cultura, de 
lazer, de profissionalização, integrando adolescente, família e comunidade;
6) Privilegiar uma maior segurança externa e possibilitar a concepção de 
espaços internos que permitam o melhor desenvolvimento das atividades 
socioeducativas, respeitados os critérios preconizados no artigo 123 do Eca;
7) Observar o número de até quarenta adolescentes em cada Unidade 
de  atendimento,  conforme  determinação  da  Resolução  de  nº  46/96  do 
Conanda,  sendo  constituída  de  espaços  residenciais  (módulos)  com 
capacidade não superior a quinze. E em caso de existência de mais de uma 
Unidade  no  mesmo  terreno,  estas  não  ultrapassarão  a  noventa 
adolescentes na sua totalidade;
8) Observar que os quartos existentes nas residências (módulos) sejam 
de no máximo três adolescentes;
9) Observar na criação dos diversos ambientes da Unidade os seguintes 
detalhamentos: a) na fase inicial de acolhimento podem ser projetados dois 
módulos de moradia, preferencialmente com quartos individuais, separados 
com barreira  física  ou visual;  b) nas fases  intermediária e conclusiva  do 
atendimento, poderão ser projetados quartos individuais ou coletivos (de no 
máximo três adolescentes) não havendo necessidade de barreira física e 
visual  nos  atendimentos;  c)  na  convivência  protetora,  cujo  ambiente  é 
destinado àqueles que precisam ser resguardados da convivência coletiva, 
poderá ser criada uma barreira física e visual de separação. Em caso de 
quartos  coletivos,  deverão  ser  dimensionados  considerando  o  perfil  do 
adolescente, a sua origem (naturalidade), a gravidade do ato infracional. A 
concepção arquitetônica deve integrar também os demais espaços para o 
desenvolvimento de atividades coletivas, na perspectiva de criar ambientes 
que possibilitem a prática de uma vivência com características de moradia 
sem,  no  entanto,  desconsiderar  que  é  uma Unidade  de atendimento  de 
privação de liberdade;
[...]
11) Construir refeitórios, no caso de mais de uma Unidade no terreno, na 
área de uso comum de forma integrada; sendo que poderá ser edificado 
mais de um ambiente para ser utilizado como refeitório, de forma a permitir 
o atendimento simultâneo dos adolescentes de cada Unidade;
[...]
13) Prever a existência de áreas verdes e a aplicação da psicodinâmica 
das  cores,  visando  à humanização  do ambiente,  bem como estimular  a 
criatividade, perspectiva de futuro e dinamização no aprendizado;
[…]
16) Prever  Unidades  de  atendimento  socioeducativo  de  internação, 
obedecida a rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e 
gravidade da infração.

Ademais,  o texto das  Regras Mínimas das Nações Unidas Para a Proteção dos 
Jovens Privados de Liberdade reconhece que, devido a sua grande vulnerabilidade, 
esses jovens requerem cuidado e proteção especiais e deverão ter garantidos seus 
direitos e bem estar durante o período em que estejam privados de sua liberdade e, 
como perspectivas fundamentais estabelecem, dentre outras coisas,  que “o 
sistema de justiça da infância e da juventude deverá respeitar os direitos e a 
segurança dos jovens e fomentar seu bem estar físico e mental”, destacando 
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que  a  privação  de  liberdade  deverá  ser  efetuada  em  condições  e 
circunstâncias  que  garantam  o  respeito  aos  direitos  humanos.  (Grifo  da 
Auditoria).

As causas para a precariedade das instalações físicas das unidades de atendimento 
socioeducativo podem ser enumeradas como:

• baixo investimento para construção e reforma de unidades;
• falta de manutenção adequada das instalações prediais, hidráulicas, elétricas, 

de saneamento e de móveis;
• deficiência de fiscalização e de tomada de providências por parte dos órgãos 

competentes  no  sentido  de  sanar  as  falhas  e  irregularidades,  inclusive 
aquelas apontadas pelo Ministério Público.

As irregularidades apontadas têm como consequências:

• desconforto  ambiental,  condições  insalubres  e  falta  de  segurança  dos 
adolescentes;

• dificuldades para o adolescente vivenciar a reinserção comunitária no caso 
das semiliberdades localizadas fora dos modelos residenciais;

• riscos  de  incidentes  em  vista  da  ausência  de  segurança  das  instalações 
físicas da semiliberdade Colibri.

Dadas as irregularidades apontadas, recomenda-se:

À Sedes/Fundac:

• alocar recursos para a construção, reforma e manutenção das unidades de 
internação,  de  forma  que  as  instalações  preencham  requisitos  de  saúde, 
higiene e dignidade humana;

• promover estudo de viabilidade que indique se há possibilidade ou não da 
continuidade de funcionamento da Case Juiz Melo Matos;

• realizar inspeções periódicas por  meio de  servidor devidamente constituído, 
não pertencente à empresa ou ONG prestadora do serviço;

• elaborar plano de ação visando a manutenção preventiva e corretiva  com 
vistas à preservação das instalações das unidades;

• implantar unidades de semiliberdade localizadas em bairros comunitários e 
em moradias residenciais, proporcionando a vivência do adolescente na sua 
comunidade até a sua total liberação do sistema.
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2.3  Insuficiência  de  quadro funcional  próprio  da  Fundac  para  execução da 
ação

Conforme  análise  documental,  entrevistas  com  Coordenador  do  Programa,  com 
Gestores das unidades e observação direta da Auditoria, evidenciou-se a seguinte 
situação  no  que  diz  respeito  à  forma  de  gestão  das  unidades  de  atendimento 
socioeducativo,  trazendo  consequências  negativas  para  a  realização  da  ação 
auditada:

• todas  as  unidades  de  internação  provisória  e  de  cumprimento  de  medida 
socioeducativa de privação de liberdade existentes no Estado são geridas em 
parceria, mediante contrato com a Fundação José Silveira (FJS), bem como 
as  Cases  Brotas,  Centro  de  Educação  Especial  Elcy  Freire e  Centro  de 
Cultura e Arte do Pelourinho (Cecap), havendo também empregados desta 
Fundação em atividade nas Cafes  de Feira de Santana e de Salvador, bem 
como na própria Gerência Socioeducativa – Gerse/Fundac;

• as unidades para execução de medida socioeducativa de semiliberdade, por 
sua vez, são todas oriundas de convênios celebrados com organizações não 
governamentais,  com exceção apenas da Case Brotas,  objeto  da parceria 
com a Fundação José Silveira.

A  Lei  Estadual  nº  8.889/2003,  que  dispõe  sobre  a  estrutura  dos  cargos  e 
vencimentos no âmbito do Poder Executivo do Estado da Bahia, prevê, na estrutura 
da  Fundac,  cargos  constantes  das  relações  de  profissionais  disponibilizados  às 
unidades de atendimento socioeducativo por intermédio da Fundação José Silveira e 
das ONGs com as quais firmou convênios para atender adolescentes em medida de 
semiliberdade,  como será demonstrado adiante,  quando  forem citados os artigos 
desta lei relacionados à Fundac.

Conforme dados fornecidos à Auditoria pelo setor de gestão de pessoal da Fundac, 
relativos  a  fevereiro  de  2013,  o  quadro  de  pessoal  das  unidades de  internação 
provisória e de privação de liberdade (Cases SSA, CIA, Melo Matos e Zilda Arns) é 
composto, quase que exclusivamente, por empregados da Fundação José Silveira, 
num total de 1.323, ao passo em que nas mesmas unidades, de acordo ainda com 
os dados fornecidos, referentes ao mesmo mês, a Fundac conta com apenas 134 
servidores do seu próprio quadro e mais 150 contratados sob Regime Especial de 
Direito Administrativo (Reda), conforme demonstrado adiante.

Como se pode observar nos quadros apresentados a seguir, a grande maioria dos 
funcionários  da  Fundac  em  atividade  nas  unidades  indicadas  é  da  área 
administrativa,  isto  é,  as  equipes  técnicas  multidisciplinares  socioeducativas  – 
assistentes  sociais,  psicólogos,  educadores  sociais,  pedagogos,  profissionais  de 
saúde etc. - compõem-se apenas de profissionais da Fundação José Silveira, com 
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algumas exceções. Mesmo o desempenho de funções meramente administrativas, 
inclusive  de  gerenciamento  das  unidades,  está  a  cargo,  fundamentalmente,  dos 
profissionais da FJS.

TABELA 07 - Contratados da FJS em atividade nas Cases  CIA, SSA, Melo Matos e 
Zilda Arns – Fevereiro de 2013

Cargo Case CIA Case SSA Case Melo 
Matos

Case Zilda 
Arns

Total Cases 
Internação

Assistente Administrativo I, II e III 11 14 10 28 63
Assistente Jurídico 1 2 2 2 7
Assistente Social 6 14 6 5 31
Aux. Consult. Dentário 1 1 2 1 5
Coordenador Administrativo 1 - - 1 2
Coordenador Art. Institucional - - 1 - 1
Coordenador de Orientador I, II e III 16 23 16 16 71
Coordenador Técnico 1 2 2 2 7
Educador de Medidas 9 26 6 12 53
Enfermeiro (a) 2 2 1 2 7
Fisioterapeuta 1 2 1 1 5
Instrutor Arte Terapia - 1 - - 1
Instrutor Ofício I e II 9 19 11 9 48
Médico (a) 1 2 1 1 5
Musicoterapeuta - 1 - - 1
Odontólogo (a) 1 2 1 2 6
Orientador (a) 179 332 169 224 904
Pedagogo (a) - 1 2 2 5
Professor de Educação Física 1 1 1 3
Professor (a) 5 1 1 7
Psicólogo (a) 5 12 6 6 29
Supervisor (a) 4 4 4 3 15
Técnico de Enfermagem 6 12 9 12 39
Técnico Nível Superior 1 - 1 - 2
Terapeuta Ocupacional 2 4 - - 6
Subtotal 263 477 252 331 1.323
Outras unidades 115
Total FJS 1.438

Fonte: Relações de empregados da Fundação José Silveira por unidade, fornecidas pela Fundac.

As  Cases  discriminadas  no  quadro  anterior  concentram  cerca  de  92%  dos 
contratados através da Fundação José Silveira, embora haja, ainda, empregados 
desta Fundação em atividade em outras unidades de atendimento socioeducativo – 
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Case Brotas e nas Cafes Feira de Santana e Salvador, que somam 32 funcionários, 
destacando-se que na Case Brotas são apenas 4 funcionários da Fundac para 21 
contratados da FJS. Além disso, na própria administração central,  Gerse/Fundac, 
estão alocados 45 contratados da FJS.

O  Centro  de  Educação  Especial  Elcy  Freire e  o Centro  de  Cultura  e  Arte  do 
Pelourinho (Cecap),  unidades  que,  dentre  outras  competências,  atendem  a 
adolescentes  inseridos  no  sistema  socioeducativo,  também  contam  com 
profissionais da FJS, num total de 38.

TABELA 08 – Funcionários da Fundac em atividade nas Cases CIA, SSA, Melo Matos e 
Zilda Arns– Fevereiro de 2013

Cargos Case Cia
Case 
Melo 

Matos
Case 
SSA

Case Zilda 
Arns Total

Efetivos

Analista Técnico - - 1 - 1

Assistente Serviço Saúde 1 - 3 - 4

Auxiliar Administrativo 2 - 21 - 23

Médico (a) - - 1 - 1

Odontólogo - - 1 - 1

Técnico Administrativo 5 7 91 1 104

Sub total 8 7 118 1 134
Outras Unidades - - - - 128
Total Efetivos - - - - 262

Reda

Instrutor - - 2 - 2

Monitor II 21 17 55 - 93

Técnico de Nível  Médio 1 51 0 - 52

Técnico de Nível  Superior 1 - 2 - 3

Sub total 23 68 59 0 150
Outras Unidades - - - - 22
Total Reda - - - - 172
Total Efetivos e Reda - - - - 434

Fonte: Relações de funcionários da Fundac por unidade, fornecidas pela Fundac.

Ressalte-se, ademais, que por ocasião do exame da prestação de contas da Fundac 
referente ao exercício de 2011 (Processo nº TCE/001411/2012), este Tribunal apurou 
irregularidade  relativamente  à  forma  de  contratação  da  Fundação  José  Silveira, 
conforme relatado a seguir:

Em 20 de dezembro de 2004 foi celebrado o Termo de Convênio Nº 11/04 entre a 
Fundac e a Fundação José Silveira, tendo como objeto a cooperação mútua entre os 
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convenentes,  com  a  finalidade  de  prestarem  assistência,  proteção  e  apoio  aos 
adolescentes  em  regime  de  internação  provisória  e/ou  cumprindo  medida 
socioeducativa, nas Unidades da Fundac, em conformidade com o plano de trabalho 
aprovado e elaborado para este fim. Este convênio, através de sucessivos Termos 
Aditivos de prorrogação de prazo, perdurou por seis anos, até 23 de abril de 2010.

A partir de então foram celebrados, sucessivamente, os seguintes contratos, todos 
através de dispensas de licitação em caráter emergencial:  Contrato de nº 10/2010, 
com vigência de 14/06 a 10/12/2010, no valor estimado de R$9.477.751,74, através 
da  Dispensa  de  Licitação  Emergencial  nº  28/2010  e  Contrato  nº  25/2010,  com 
vigência de 11/12/2010 a 08/06/2011, no valor estimado de R$9.477.751,74, através 
da Dispensa de Licitação Emergencial nº 59/2010. 

No período de 09/06 a 10/07/2011 a Fundação José Silveira deu continuidade à 
prestação dos serviços, sem cobertura contratual, recebendo pagamentos, através 
de  indenização,  nos  valores  de  R$957.860,62  (período  de  09  a  30/06/2011)  e 
R$392.170,25  (período  de  01  a  10/07/2011)  -  processos  nºs 13.558/11  e 
16.204/2011, respectivamente, conforme demonstrativo de pagamentos a credores 
(Fonte: Sistema Mirante).

Em 11/07/2011 foi firmado entre as partes o Contrato nº 08/2011, com prazo de 180 
dias, de 11/07/2011 a 06/01/2012, no valor global de R$20.306.692,56, através da 
Dispensa de Licitação Emergencial nº 13/2011. 

Em  07/01/2012,  com  fundamento  na  Dispensa  de  Licitação  Emergencial  nº 
001/2012, foi  firmado novo contrato, de nº 004/2012, com prazo de 180 dias, no 
valor de R$36.331.615,51.

No mês de julho de 2012 foi efetuado à Fundação José Silveira o pagamento de 
R$3.283.224,96 e, no período de 1º a 12/08/2012, um segundo pagamento, no valor 
de R$1.515.476,00, ambos sem contrato, através de indenização - processos nºs 

15.966/12 e 17.470/12, respectivamente (Fonte: Sistema Mirante).

Em  13/08/2012  foi  firmado  novo  Contrato,  de  nº  22/2012,  no  valor  de 
R$34.792.881,13, com vigência de 180 dias, até 08/02/2013, por meio da Dispensa 
de Licitação Emergencial nº 016/2012.

Atualmente encontra-se em vigor, até 05 de agosto do corrente ano, o Contrato nº 
13/2013,  firmado  com  a  FJS  em  05/02/2013,  decorrente,  como  os  demais,  de 
Dispensa  de  Licitação  Emergencial,  a  de  nº  002/2013,  no  valor  global  de 
R$34.392.148,95.

O citado relatório de exame de prestação de contas da Fundac conclui, com relação 
a este achado:
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Ante o exposto, constata-se que a Fundação José Silveira vem, ao longo 
dos anos, prestando serviços ao Estado da Bahia, através da Fundac, sem 
os  procedimentos  licitatórios  exigidos  pela  Lei,  uma  vez  que  as 
dispensas de licitação, embora em caráter emergencial, perduram no 
decorrer dos exercícios. Grifo da Auditoria.

[..]

As contratações diretas,  celebradas sem a realização de prévia licitação, 
inviabilizam a competição, com risco de direcionamento de escolha, o que 
esvazia o sentido da licitação pública, que pressupõe disputa.

Como se observa a partir  das informações deste relatório,  o valor  dos contratos 
situava-se, até meados de 2011, no patamar de R$9.500.000,00, aproximadamente, 
passando,  em julho daquele ano,  para  o patamar de  R$20.000.000,00 e,  desde 
janeiro de 2012, o valor dos contratos gira em torno de R$35.000.000,00. Vale notar 
que, afora a entrada em funcionamento da Case Zilda Arns,  em 2011,  nenhuma 
outra unidade socioeducativa de porte, que pudesse justificar a mudança do patamar 
financeiro, foi inaugurada desde então.

A Auditoria requereu à Fundac, por meio da Solicitação nº 01/2013, entre outras 
informações,  a  relação  do  pessoal  empregado  nas  unidades  de  internação,  por 
unidade,  tipo  de  vínculo  (se  Fundac,  Fundação José Silveira),  nome,  função  ou 
cargo, jornada semanal, data de contratação ou admissão, data de desligamento ou 
demissão, quando for o caso, desde a celebração do contrato com a Fundação José 
Silveira até hoje.

As relações encaminhadas, contudo, não abarcam os contratados que já prestaram 
serviços nas unidades pela Fundação e que tenham sido porventura demitidos em 
outros exercícios, de modo que não foi possível à Auditoria calcular a quantidade 
exata de pessoal disponibilizado através desta parceria em cada um dos exercícios 
desde que se firmou o primeiro contrato em 2010 nem, por conseguinte, a evolução 
deste quantitativo ao longo do período. Contudo, o Relatório de Inspeção da Fundac 
relativo ao exercício de 2007, realizado por este TCE, mostrou, em seu item 1.3.2.1, 
que naquele exercício existiam 325 profissionais da Fundação José Silveira atuando 
em  atividades  finalísticas  da  Fundac  como  médicos,  advogados,  psicólogos, 
assistentes sociais, pedagogos, etc. Isto significa que, de 2007 até o exercício atual, 
houve um crescimento de 342,5% no número de contratados da FJS para estas 
atividades, ou seja, uma quadruplicação desses quadros no período de apenas seis 
anos.

Como já demonstrado, a única unidade de porte inaugurada no período 2007-2011, 
foi  a  Zilda  Arns,  de  modo  que  este  acelerado  aumento  na  quantidade  de 
profissionais contratados através da FJS não pode ser explicado, exclusivamente, 
pela ampliação da rede de atendimento.
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Das unidades de medida de semiliberdade

As unidades de semiliberdade são instaladas por meio de parcerias com entidades 
não governamentais, mantendo-se, para a execução desse tipo de medida, a prática 
adotada inicialmente em relação à Fundação José Silveira, isto é, a celebração de 
convênios. 

O Plano de Diretrizes de Atuação Técnica das Semiliberdades da Fundac, de julho 
de 2011, fornecido à Auditoria, traça um histórico da atuação da Fundac no que 
tange aos esforços de regionalização do atendimento socioeducativo e informa que 
no  segundo  semestre  de  2008,  “[...]  foram  implantadas  as  Unidades  de 
Semiliberdade na seguinte ordem: Vitória da Conquista, Camaçari, Alagoinhas, Feira 
de Santana, Barreiras, Juazeiro, Santo Antônio de Jesus, Paulo Afonso e Salvador” 
(p. 12), tomando por base, de acordo com o documento, as demandas existentes 
nos Territórios de Identidade do Estado da Bahia.

Prossegue o documento destacando as dificuldades enfrentadas pela  Fundac na 
implementação  dos  programas  de  meio  semi-aberto.  Ao  lado  da  dificuldade 
relacionada “[...] à cultura judicante no Estado da Bahia, haja vista a constante sub-
utilização  dos  equipamentos  de  semiliberdade,  mesmo  diante  de  unidades  de 
internação  operando  acima  da  capacidade”,  questão  tratada  no  item  2.1.  deste 
relatório. 

Vale ressaltar o que a análise da Fundac contempla em relação à forma de gestão 
adotada para as unidades de semiliberdade:

• Dificuldades de gestão dos instrumentos conveniais por parte dos parceiros, 
muitas  vezes  atreladas  à  dificuldade  na  realização  e  regularização  de 
expedientes  importantes  como prestação  de  contas,  acarretando  atrasos 
nos repasses de verba e/ou inadequação entre  o  repasse de verba e o 
prazo para utilização;

• Dificuldade na contratação de parceiros com expertise na execução da MSE;
• Ampliação do quadro técnico para exercer a competência de supervisão das 

Unidades;
• [...]
• A impossibilidade  de  alterar  o  Plano  de  Trabalho  em curso  referente  aos 

convênios já firmados com instituições parceiras muitas vezes acarreta em 
obstáculos  de  difícil  superação,  comprometendo  a  realização  de  ajustes 
necessários (reajustes salariais, ampliação de quadro funcional, aquisição 
de equipamentos, rescisão contratual, dentre outros;

• Atualmente  o  atendimento  socioeducativo  vem  se  efetivando  através  do 
contrato de locação de imóveis, realizado entre instituições parceiras e o 
proprietário do imóvel, fato que gera situação de vulnerabilidade, caso haja 
denúncia/rescisão/finalização  do  convênio,  levando-se  à  consequente 
interrupção do atendimento. (págs. 12-13)
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Deve-se acrescentar que a possibilidade de interrupção do atendimento liga-se não 
apenas à questão da locação de imóveis, como também à própria forma de gestão 
por meio de convênios. 

Assim sendo, de 9 unidades de regime semi-aberto implantadas a partir de 2008, 
restam hoje apenas 5 e, em termos geográficos, tem-se que, dos nove municípios 
iniciais  citados  no  Plano  de  Diretrizes  de  Atuação  Técnica  das  Semiliberdades, 
permanecem com unidades de semiliberdade apenas 4 (Salvador, Feira de Santana, 
Vitória  da  Conquista  e  Juazeiro),  tendo  deixado  de  existir  as  unidades  de 
Alagoinhas, Santo Antonio de Jesus, Barreiras, Paulo Afonso e, mais recentemente, 
a de Camaçari. Em dezembro de 2012 foi celebrado convênio para instalação, pela 
primeira vez, de uma unidade de semiliberdade em Teixeira de Freitas.  

Embora  a  legislação não determine que a  gestão  das unidades de atendimento 
socioeducativo deva ser realizada exclusivamente de forma direta pelo Estado, a 
situação relatada demonstra  que a  chamada gestão  compartilhada,  ou  seja,  por 
meio de parcerias, só tem obtido alguma continuidade – caso da parceria com a 
Fundação  José  Silveira  –  ao  arrepio  da  lei,  garantindo-se  indevidamente  a 
manutenção da mesma entidade contratada por meio do uso excessivo da figura da 
dispensa em caráter emergencial.

Ressalte-se que, ainda assim, não se garante a permanência dos profissionais que 
compõem as equipes técnicas de atendimento ou, pelo menos, sua atuação por um 
tempo mais prolongado nas diversas unidades,  nem sua capacitação continuada 
para atuar na área. 

Embora, como visto, a parceria com a Fundação José Silveira já exista desde 2004, 
verifica-se  um  alto  percentual  de  profissionais  recentemente  contratados  nas 
unidades  socioeducativas  (consideraram-se  aqui  os  números  relativos  às  de 
internação), tomando-se como base as suas datas de admissão:

• 77,4% dos assistentes sociais foram admitidos entre 2011 e 2013. Deste 
universo, 12,5% foram admitidos somente em 2013;

• 89,7% dos psicólogos entre 2011 e 2012, dos quais 42,3% apenas em 
2012;

• 80,0% dos pedagogos entre 2011 e 2012, sendo 75% destes em 2012;

• 85,7% dos coordenadores técnicos das equipes foram contratados entre 
2009 e 2011, 66,7% dos quais em 2011;

• 67,9% dos educadores de medida entre 2011 e 2012, dos quais 27,8% em 
2012.
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Acrescente-se, ainda quanto a este item, a constatação de que na Cafe Feira, dos 
oito profissionais pertencentes aos quadros da FJS, seis foram admitidos a partir de 
2012, em substituição a técnicos anteriores, da mesma Fundação, sendo que um 
dos  psicólogos  desta  nova  equipe  já  foi  desligado,  no  exercício  de  2013,  sem 
substituição até o momento da visita da Auditoria.

Em  termos  da  composição  de  equipes  técnicas  socioeducativas  nas  mesmas 
unidades  já mencionadas,  considerando-se,  a  título  de  exemplo,  apenas 
profissionais de nível superior - assistente social, psicólogo, pedagogo, enfermeiro, 
médico,  odontólogo,  terapeuta  ocupacional  e  educador  de medida  – tem-se 154 
empregados da Fundação José Silveira para apenas 4 funcionários da Fundac (2 
médicos, 1 psicólogo, 1 odontólogo), ou seja, uma proporção de 38 para 1.  Assim, 
constata-se que a Fundac depende totalmente da Fundação José Silveira para a 
realização do atendimento socioeducativo em todas as unidades de internação e, 
em grande medida, também nas demais unidades aqui mencionadas.

Quando as parcerias se dão por meio de convênios, como é o caso das unidades de 
semiliberdade,  todos os  profissionais  são contratados pela  entidade convenente. 
Ocorre aqui uma grande rotatividade profissional, como atesta a situação encontrada 
na atual unidade de semiliberdade de Feira de Santana, cujo primeiro convênio com 
a ONG Colibri sendo firmado em dezembro de 2011 e renovado um ano depois, com 
a mudança,  à exceção do advogado, de toda a equipe técnica multidisciplinar em 
janeiro de 2013, sendo que nenhum deles recebeu treinamento adequado para atuar 
junto a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.

Independentemente,  contudo,  da  rotatividade  profissional  nas  unidades  de 
semiliberdade, há uma instabilidade relativa à duração da própria unidade em função 
desta forma de gestão, como já demonstrado anteriormente, inviabilizando, muitas 
vezes,  na  prática,  sua  existência  em  diversos  municípios  onde  haviam  sido 
implantadas, comprometendo a continuidade do atendimento e, consequentemente, 
a consolidação do trabalho de regionalização intentado pela Fundac.

Estes  problemas  chegam a  ser  apontados  pela  própria  Fundac  em alguns  dos 
relatórios de análise técnica para efeito de liberação das parcelas dos convênios, 
conforme exemplos a seguir, embora esses relatórios não esclareçam, analisem ou 
justifiquem as irregularidades apontadas:

• No relatório  relativo  ao  convênio  com a  ONG Rede  Cidadã,  que  geria  a 
unidade  de  semiliberdade  de  Camaçari,  enfatizou-se,  além  da  falta  de 
capacitação  de  profissionais,  a  ausência  de  alinhamento  técnico  no 
desenvolvimento das ações pedagógicas, culminando em divergências que 
inviabilizaram o alcance dos objetivos propostos no Plano de Trabalho. Como 
já  relatado,  este  convênio  encerrou-se  em  dezembro  de  2012  e  não  foi 
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renovado, criando a necessidade de transferir os adolescentes ali residentes 
para a Case Brotas em Salvador, o que significa naturalmente que passarão a 
ser atendidos por outra equipe totalmente diferente;

• Em relação à ONG Colibri, entidade com a qual foi celebrado convênio ao 
final de 2011 para gerir uma unidade de semiliberdade de Feira de Santana, 
como já informado, consta no respectivo relatório anual de acompanhamento 
e  monitoramento  do  convênio,  datado  de  26/10/2012,  que  em janeiro  do 
mesmo ano fora iniciada a capacitação inicial de toda a equipe da unidade. O 
custo  incorrido  nesta  capacitação  e,  principalmente,  o  próprio  esforço  de 
capacitar  adequadamente os profissionais contratados, foi  inutilizado,  dado 
que,  como também já  relatado antes,  toda a equipe técnica da Colibri  foi 
substituída em janeiro de 2013;

• O Relatório de Avaliação do trabalho realizado pela ONG Unifênix,  datado 
29/10/2012,  entidade  responsável  por  uma  unidade  de  semiliberdade  em 
Salvador,  apontava  que  os  profissionais  mostravam  ter  dificuldades  em 
alcançar resultados no atendimento e que a unidade ainda vinha buscando 
entender e exercitar os dispositivos legais, como o ECA e o Sinase, depois de 
reiteradas notificações quanto às fragilidades na execução da medida. Este 
convênio tampouco foi renovado.

Além, portanto, da descontinuidade gerada no atendimento, há ainda prejuízos de 
caráter financeiro, pois a cada novo convênio é necessário que a Fundac capacite 
os  novos  profissionais  para  o  trabalho  específico  junto  a  adolescentes  em 
cumprimento de medida socioeducativa, dentro do espírito preconizado pelo Eca e 
pelo Sinase. Quando a execução do objeto do convênio pela entidade convenente 
se  mostra  inadequada,  ineficiente  ou  irregular,  além  da  descontinuidade  e  do 
desperdício financeiro e de recursos profissionais treinados, há ainda o problema 
ressaltado no já citado Plano de Diretrizes de Atuação Técnica das Semiliberdades 
da Fundac, da dificuldade de encontrar parceiros com a  expertise necessária para 
gerenciar unidades deste tipo.

A  Lei  Estadual  nº  8.889/2003,  que  dispõe  sobre  a  estrutura  dos  cargos  e 
vencimentos  no  âmbito  do  Poder  Executivo  do  Estado  da  Bahia  e  dá  outras 
providências, contém os seguintes dispositivos relativos aos cargos da Fundac:

Art. 70 - Os cargos efetivos, classificados como técnico-administrativos, do 
Plano de Cargos da Fundação da Criança e do Adolescente -  FUNDAC 
passam a integrar as seguintes carreiras com as respectivas denominações:

I - Auxiliar Administrativo, os atualmente classificados nos níveis 1, 2 e 3; 
II - Técnico-Administrativo, os atualmente classificados nos níveis 4 e 5; 
III - Analista Técnico, os atualmente classificados no nível 6.
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[…]

Art. 71 - Os cargos efetivos de nível de escolaridade fundamental de caráter 
específico do Plano de Cargos da Fundação da Criança e do Adolescente - 
FUNDAC passam a denominar-se de Auxiliar Administrativo, integrantes do 
Grupo Ocupacional Técnico-Administrativo.

[...]

Art. 83 - Compõem o Grupo Ocupacional Técnico-Específico as carreiras: 

[…]

III - Técnico Auxiliar de Nutrição e Dietética, Assistente de Serviço Social, 
Assistente  de  Serviço  de  Saúde das  Carreiras  Técnicas  Específicas,  de 
escolaridade de nível médio, e os cargos de Assistente Social, Enfermeiro, 
Nutricionista, Odontólogo, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, das Carreiras 
de  Graduação  Superior  Específicas  da  Fundação  da  Criança  e  do 
Adolescente - FUNDAC;

[...]

VI  -  Médico,  de escolaridade de nível  superior,  com atuação em perícia, 
atendimento  ambulatorial  e  medicina  do  trabalho,  com  lotação  no 
Departamento de Trânsito do Estado da Bahia -  DETRAN, Fundação da 
Criança e do Adolescente - FUNDAC, Instituto de Radiodifusão do Estado 
da Bahia - IRDEB e Universidades Estaduais.

[...]

Art. 89 - Os cargos de escolaridade média de Técnico Auxiliar de Nutrição e 
Dietética, Assistente de Serviço Social, Assistente de Serviço de Saúde, e 
os  cargos  de  escolaridade  superior  de  Assistente  Social,  Enfermeiro, 
Nutricionista, Odontólogo, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, classificados 
como  específicos,  passam a  compor  o  quadro  de  cargos  das  Carreiras 
Técnicas Específicas e das Carreiras de Graduação Superior Específicas da 
Fundação da Criança e do Adolescente – FUNDAC.

§  1º  -  O  cargo  de  Técnico  Auxiliar  de  Nutrição  e  Dietética  passa  a 
denominar-se Técnico de Nutrição e Dietética.

[...]

Conforme a lei citada, evidencia-se que a estrutura de cargos da Fundac já prevê a 
grande maioria daqueles cargos necessários a compor as equipes multidisciplinares 
para o atendimento socioeducativo nos moldes preconizados pelo Sistema Nacional 
de  Atendimento  Socioeducativo  (Sinase)  e  outras  normas  afins,  com  exceção 
apenas de profissionais da educação, como pedagogos, os quais, porém, haja vista 
a obrigatoriedade da educação formal nas unidades socioeducativas (prestada pela 
rede  pública,  municipal  ou  estadual),  não  necessariamente  precisariam  ser 
terceirizados,  a  exemplo do que ocorre na Case Cia,  onde a diretora da escola 
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municipal,  ali  instalada  mediante  convênio  estado-município,  é  a  pedagoga 
responsável da unidade. 

São  previstas  também  na  Fundac  carreiras  administrativas,  quais  sejam,  as  de 
auxiliar e técnico administrativo, bem como de analista técnico, sendo que apenas a 
primeira está enquadrada como de escolaridade fundamental. 

Outros tipos de profissionais, como os denominados orientadores/monitores, isto é, 
os que atuam como seguranças dessas unidades diretamente com os adolescentes 
internos ou semi-internos, e outros, como auxiliares de serviços gerais etc, já são 
geralmente contratados no Estado por meio de terceirização de serviços, por não se 
tratarem de atividades-fim da administração pública.

De fato, os dispositivos a seguir citados, onde se determina o tipo de equipe a ser 
formada  para  o  funcionamento  adequado  dos  programas  de  atendimento, 
comprovam o quanto aqui se afirma:

Lei  Federal  nº  12.594/12,  que  institui  o  Sistema  Nacional  de  Atendimento 
Socioeducativo (Sinase) e regulamenta a execução de medidas socioeducativas, Art. 
11, inciso VI e Art. 12:

Art. 11. Além da especificação do regime, são requisitos obrigatórios para a 
inscrição de programa de atendimento:

[...]

VI - a indicação da equipe técnica, cuja quantidade e formação devem estar 
em conformidade com as normas de referência do sistema e dos conselhos 
profissionais e com o atendimento socioeducativo a ser realizado; e

[...]

Art.  12.  A composição  da  equipe  técnica  do  programa  de  atendimento 
deverá ser interdisciplinar, compreendendo, no mínimo,  profissionais das 
áreas  de  saúde,  educação  e  assistência  social,  de  acordo  com  as 
normas de referência. (Grifo da Auditoria).

Portaria SAS/MS nº 340/2004,  da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da 
Saúde, que aprova  Normas para  a  Implantação e  Implementação da  Atenção  à 
Saúde  dos  Adolescentes  em  Conflito  com  a  Lei,  em  Regime  de  Internação  e 
Internação Provisória, Art. 2º e §1º:

Art.  2º.  Definir  que  a  atenção à saúde  dos  adolescentes  no âmbito  das 
unidades  de  internação  e  internação  provisória  compreenderá  o 
desenvolvimento das ações de saúde previstas no Anexo I desta Portaria e 
deverá  ser  realizada  por  equipe  de  saúde,  de  caráter  multidisciplinar, 
composta por profissionais de nível médio e superior.
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§ 1º. Visando garantir uma atenção à saúde humanizada e de qualidade, é 
recomendável  que  a  equipe  prevista  no  caput  deste  artigo  seja 
composta  minimamente  pelos  seguintes  profissionais:  médico, 
enfermeiro,  cirurgião-dentista,  psicólogo, assistente social,  terapeuta 
ocupacional, auxiliar de enfermagem e auxiliar de consultório dentário.
(Grifo da Auditoria).

Embora contando,  na estrutura de cargos legalmente prevista,  com praticamente 
todas  as  carreiras  necessárias  à  prestação  do  serviço  de  atendimento 
socioeducativo  aos  adolescentes  internos  ou  semi-internos  –  seja  no  plano 
administrativo, seja no plano técnico multidisciplinar – os cargos, sobretudo os das 
carreiras específicas de nível médio ou superior, ou contam com um número muito 
pequeno  de  servidores  ou  não  estão  preenchidos,  pois  a  Fundac,  segundo 
informação  prestada  por  seu  setor  de  gestão  de  pessoal,  não  realiza  concurso 
público desde 1996. Além disso, não é desprezível o número de funcionários postos 
à disposição de outros órgãos, levando-se em conta a quantidade total existente, 
conforme demonstrado na tabela a seguir:

TABELA 09 -  Quantidade de servidores nas carreiras específicas de nível  médio e 
superior da Fundac com previsão na Lei Estadual nº 8.889/2003

Cargos
Dados 
Fundac

(Efetivos)

Dados SRH

Civis ativos(1) À 
disposição Total

Assist. Serviço Saude/Aux. de Enferm. 11 3 2 5
Assistente Serviço Social 3 4 1 5
Assistente Social 11 7 3 10
Médico(a) 2 0 0 0
Odontólogo(a) 1 1 0 1
Psicólogo(a) 8 4 3 7
Subtotal Carreiras técnicas e de graduação 
superior específicas 36 19 9 28

Professor 0 2 0 2
Carreiras administrativas 226 199 64 263
Total geral 262 220 73 293

(1) A categoria Civil Ativo no SRH já exclui Reda e Aposentados; além disso, foram excluídos nesta coluna os ocupantes de 
cargos temporários sem vínculo com o Estado, assim como os civis ativos colocados à disposição de outros órgãos, o que está 
demonstrado em coluna própria.
Fonte: Lei Estadual nº 8.889/2003; Relação de Pessoal fornecida pela FUNDAC e pesquisa na base do SRH.

Das carreiras técnicas especializadas de escolaridade de nível médio previstas na 
Lei  nº  8.889/2003,  não  estão  preenchidos  os  cargos  de  técnico  de  nutrição  e 
dietética,  e  das  carreiras  de  graduação  específicas  de  nível  superior  não  estão 
preenchidos os cargos de enfermeiro, nutricionista e terapeuta ocupacional.

Assim sendo, a dependência da Fundac  em relação à Fundação José Silveira, no 
que toca as unidades de internação e outras, e face às entidades convenentes, no 
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caso  das unidades  de  regime  semi-aberto,  para  a  consecução  da  ação  de 
reinserção social do adolescente em conflito com a lei, tem por causa a política de 
pessoal vigente na administração estadual há várias gestões, na qual revela-se uma 
nítida  preferência  aos  chamados  contratos,  convênios  e  demais  ajustes,  com 
entidades  de  direito  privado  para  a  contratação  de  pessoal  técnico  específico, 
destinado a desempenhar várias das funções finalísticas para as quais foram criados 
determinados órgãos e suas respectivas estruturas de cargos.

A situação  descrita  ao  longo  do  presente  item resulta,  com já  explicado,  numa 
grande  instabilidade  tanto  de  profissionais  como  de  unidades  do  sistema  de 
atendimento socioeducativo no Estado da Bahia, com grande risco, por um lado, de 
extinção  de  unidades,  como  se  demonstrou  no  caso  daquelas  destinadas  à 
execução  de  medida  de  semiliberdade,  e  consequente  descontinuidade  do 
atendimento  e  da  regionalização  do  mesmo  e,  por  outro  lado,  devido  à  grande 
rotatividade de profissionais-chave, como assistentes sociais, psicólogos e outros, 
de  perda  de  qualidade  do  atendimento  sócio-psico-pedagógico  nas  unidades 
existentes e, portanto, das possibilidades de progresso do adolescente interno ou 
semi-interno  em  suas  habilidades  sociais  e  cognitivas,  tudo  isto  resultando  em 
baixas chances de reinserção social deste adolescente.

Isto posto, recomenda-se:

Ao Governo do Estado/Sedes:

Promover  uma necessária  mudança  na  política  de  pessoal  do  Estado  no  que 
respeita  à  Fundac,  de  modo  a  ir  gradativamente  preenchendo  os  quadros  das 
carreiras  técnicas  específicas  e  das carreiras  de  graduação  superior  específicas 
deste órgão, como também das administrativas, no quantitativo mínimo necessário 
ao trabalho nas unidades de atendimento socioeducativo existentes e planejadas, 
inclusive  as  de  semiliberdade.  Além  de  possibilitar  a  redução  significativa  de 
rotativadade entre profissionais essenciais ao processo socioeducativo preconizado 
pelo ECA e pelo Sinase, esta mudança possibilitaria também uma efetiva política de 
regionalização,  principalmente  no  que tange às  unidades de semiliberdade,  bem 
como a realização de programas de formação continuada dos profissionais para o 
aprimoramento de sua atuação enquanto agentes ressocializadores.

Isto  não  exclui  a  realização  de  parcerias  ou  a  terceirização  de  atividades  não 
finalísticas. O que é prejudicial ao processo é este grau de dependência em relação 
a entidades privadas.

2.4 Atendimentos não realizados sistematicamente nas unidades de internação 
e de semiliberdade

A análise documental, aliada aos resultados das entrevistas com o Coordenador do 
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Programa, com Gestores das unidades, às respostas dos questionários aplicados 
aos adolescentes  internos e  à observação direta  da  Auditoria,  permitem afirmar, 
quanto aos atendimentos nas unidades, que:

De referência a todas as unidades de internação e de semiliberdade visitadas 
(Case CIA, Case Juiz Melo Matos e Case Zilda Arns, Semiliberdade Brotas e 
Colibri):

a) Os estudos de caso não  são realizados regularmente e, quando  ocorrem, não 
contam com a presença da totalidade dos membros.  Além disso,  alguns Planos 
Individuais  de  Atendimento  (PIA)  apresentam-se  incompletos  ou  não  foram 
localizados;

A  elaboração  do  PIA  constitui-se  numa  importante  ferramenta  para  o 
acompanhamento da evolução pessoal e social do adolescente em cumprimento de 
medida  socioeducativa,  desde  o  ingresso  até  o  seu  completo  desligamento  do 
sistema, sendo pré-requisito para a sua elaboração a realização do Estudo de Caso, 
o que acontece a partir  de intervenções técnicas junto ao adolescente visando o 
levantamento de informações para a consolidação de um diagnóstico individual e a 
elaboração  de  metas  pactuadas  com o  educando  e  o  seu  grupo  de  referência 
(equipe  multiprofissional  -  assistentes  sociais,  psicólogos,  médicos,  odontólogos, 
enfermeiros, advogados, educadores de medida, socioeducadores) e familiares, com 
foco na educação, saúde, iniciação profissional, mundo, trabalho, crença religiosa, 
relações  afetivas,  de  amizade  e  de  gênero,  lazer,  cultura,  esporte,  aptidões, 
habilidades, interesses, motivações, integração familiar, ações de inclusão da família 
em programas de governo e considerações complementares. Feito isso, se revela a 
necessária  avaliação  sistemática  acerca  da  execução  deste  PIA,  o  que  deverá 
ocorrer a cada três meses. Segundo a metodologia descrita no Plano de Diretrizes 
de Atuação Técnica da Fundac:

[…]  ao educando é oportunizado avaliar a sua situação de escolarização, 
sua participação em atividades artísticas, culturais e esportivas, em oficinas 
pedagógicas  e  profissionalizantes,  de  lazer,  religiosas  e  espirituais,  de 
autocuidado, de conservação do ambiente, regras e rotinas institucionais, a 
qualidade  das  refeições,  o  atendimento  técnico  disciplinar,  de  saúde, 
terapêutico e jurídico, além da frequência prevista no atendimento. 

O que se constatou dos exames da Auditoria, entretanto, é que os estudos de caso 
não abrangem todos os adolescentes e quando ocorrem as reuniões,  estas não 
contam  com  a  participação  da  totalidade  dos  membros  das  equipes 
multidisciplinares.  Em decorrência,  os  PIAs  são precariamente  preenchidos,  com 
campos em branco e informações superficiais, sendo que em alguns casos estes 
não foram sequer localizados. Perguntados se participaram das reuniões do plano 
individual  de atendimento (PIA),  59% dos adolescentes entrevistados declararam 
não saber do que se tratava. Tal constatação permite concluir, ainda, que as equipes 
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técnicas  envolvidas  na  execução da  ação  não  esclarecem devidamente  a  estes 
adolescentes a importância do PIA;

b) Adolescentes não são informados de sua situação processual, embora todas as 
unidades, inclusive as de semiliberdade, contem com advogado contratado. Foram 
constatados pela Auditoria raros registros de atendimento por esses profissionais 
aos  adolescentes,  tendo  sido  recorrente,  por  parte  dos  socioeducandos,  a 
declaração de desconhecimento sobre o andamento dos seus processos;

c) Chamou a atenção da Auditoria a grande quantidade de educandos dormindo nos 
alojamentos  durante  as  manhãs  e  tardes,  sem  qualquer  atividade  pedagógica, 
profissionalizante ou de lazer;

d) Não ficou claro para a Auditoria a efetiva atribuição dos profissionais de nível 
superior denominados “educadores de medida”, que somam 53, considerando-se as 
quatro unidades de internação. Esta quantidade de educadores de medida é um 
número expressivo se for levado em conta que para as mesmas quatro unidades há 
um total de 29 psicólogos e 34 assistentes sociais, segundo os dados fornecidos 
pela Fundac, relativos a fevereiro de 2013;

e) Nas unidades Melo Matos e Zilda Arns não há uma homogeneidade na frequência 
mínima dos atendimentos técnicos de assistência social e psicologia, considerando 
o período compreendido entre a data do primeiro atendimento registrado e a da 
inspeção  da  Auditoria,  em março  de  2013.  Dos  registros  examinados  nas  duas 
unidades, observou-se as seguintes frequências:

Assistência social: 

• 28,6% atendidos mais de duas vezes ao mês;
• 60% atendidos de uma a duas vezes ao mês;
• 5,7% atendidos menos de uma vezes aos mês;
• 5,7% sem registro de atendimento.

Psicologia:

• 37,1% atendidos mais de duas vezes ao mês;
• 54,3% de uma a duas;
• 8,6% não tiveram nenhum atendimento.

Educadores de medida:

Nenhum adolescente foi atendido mais do que duas vezes ao mês; 
• 37% atendidos de uma a duas vezes ao mês;
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• 40% menos de uma vez ao mês;
• 23% nunca foram atendidos.

O tempo médio transcorrido entre a entrada do adolescente na unidade e o primeiro 
atendimento realizado, no caso da assistência social, é de 18 dias e da assistência 
psicológica é de 10 dias. Quanto aos educadores de medida esse tempo médio é de 
39 dias.

Ressalte-se  que,  em  resposta  à  pergunta  3  do  questionário  aplicado  aos 
profissionais dessas unidades sobre a média de atendimento do adolescente em 
suas respectivas área de atuação, 77% na Case Melo Matos e 86% na Case Zilda 
Arns responderam que seus atendimentos se davam em uma frequência semanal, 
ou seja, o equivalente a quatro vezes ao mês, diferentemente do quanto apurado 
pela Auditoria, do exame de 35,6% dos prontuários dos adolescentes internos na 
Case Zilda Arns (59 internos na data do exame) e de 37% dos da Case Melo Matos 
(54 internos na data do exame), em que se constatou que os atendimentos nas duas 
unidades, em sua maioria,  ocorrem com frequência inferior  à semanal,  conforme 
acima demonstrado.

Na  semiliberdade  Colibri,  dos  prontuários  examinados,  apenas  em um constava 
registro de atendimento por parte do assistente social, sendo que os atendimentos 
psicológicos  se  demonstraram  abaixo  de  um  atendimento  ao  mês.  O  assessor 
jurídico  só  tem registro  de  um atendimento.  Apenas  de  referência  à  pedagoga, 
constatou-se atendimentos acima de duas vezes ao mês.

f) Na Case Zilda Arns e na semiliberdade Colibri os prontuários dos adolescentes 
são  desorganizados,  com  registros  mal  preenchidos,  sem  cronologia  dos 
documentos,  constatando-se  PIAs  faltantes  ou  sem  assinatura  do  adolescente, 
assim como a  ausência  de  cópias  de  sentença  de  medida,  bem como falta  de 
relatórios  de  avaliação  etc.,  além de  troca  de  documentos  de  adolescentes.  Na 
semiliberdade Colibri em nenhum dos prontuários constava o PIA.

g) As oficinas de arte  funcionam precariamente,  nas três unidades visitadas, em 
decorrência da falta de material, o que faz com que alguns professores se cotizem, 
segundo  declaração  dos próprios  profissionais,  como forma de viabilizar  alguma 
atividade. Os instrumentos musicais encontram-se avariados e os poucos existentes 
pertencem ao instrutor. Na unidade Melo Matos parte das oficinas perdeu espaço 
para a instalação da Defensoria,  Procuradoria e Ministério Público (em obras),  a 
exemplo de informática,  música e teatro,  além de sofrerem também carência  de 
material, segundo informação prestada pela Coordenadora Pedagógica;

h)  Solicitações  de  material  não  atendidas  até  o  encerramento  dos  trabalhos  da 
Auditoria, em março de 2013:
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Fisioterapia:

Conforme Ofício nº 034, datado de 05/03/2013, foi solicitado pela Gerência da Case 
Melo  Matos  cinquenta  e  dois  (52)  itens,  dentre  os  quais  bolas  para  fisioterapia, 
faixas elásticas, barras, caneleiras, halteres, aparelho de ultrassom e outros, “tendo 
em vista  garantir  a  prevenção e  recuperação de traumas  físicos  em educandos 
pertencentes  à  unidade,  para  atendimento  da  demanda por  um período de dois 
anos”. Do total  dos 52 itens, a Case foi atendida de referência apenas a quatro, 
(bambolês plásticos, cones de sinalização, aparelhos tens e fes portátil e aparelhos 
infra-vermelhos de mesa).

Ademais, a fisioterapia não conta com espaço próprio. Os serviços são realizados 
em uma sala de aula improvisada, sendo que, anteriormente, desde o exercício de 
2011,  quando  foi  contratada  a  profissional,  era  utilizada  para  tal  fim  a  sala  de 
psicologia, em regime de rodízio. 

Material solicitado pela Case Zilda Arns, em 21/11/2011, conforme relação, s/nº: 36 
itens,  entre  caneleiras,  cones  de  sinalização,  espaldares,  halteres,  estetoscópio, 
rolos  de  espuma,  goniômetro,  cama  elástica,  faixas  e  bolsas  térmicas,  sendo 
atendidos  apenas  dois  itens,  referentes  a  um  aparelho  tens e  fes portátil  para 
analgesia e recuperação do tônus muscular e duas bolsas térmicas.

Oficinas:

Case Zilda Arns: 

Oficina de música: solicitação de 14 itens, através do Termo de Referência datado 
de 28/01/2013, entre teclado musical, violão, surdo, pandeiro, timbal, cavaquinho, 
repique, microfone etc. 

Oficina de panificação/culinária: 23 itens solicitados, conforme Termo de Referência 
SISPROC nº 83.889, datado de 01/03/2013, a exemplo dos seguintes: farinha de 
trigo, fermento químico, açúcar, margarina, óleo, leite de vaca, queijo, vinagre etc. 

Oficinas de arte e grafite:  material  de expediente solicitado através do Termo de 
Referência datado de 15/01/2013, entre canetas, clips, colchetes, barbantes, fitas 
adesivas, grampeadores, etiquetas, envelopes timbrados, pincéis, colas, tesouras, 
massas para biscuit, etc.

Segundo  informações  da  Diretoria  da  unidade,  estes  materiais  foram solicitados 
também em 2012, sem acolhimento dos pedidos.

De referência a este item, destaque-se, ainda, que:
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Dos  adolescentes  entrevistados  na  Case  Zilda  Arns,  16%  declararam  já  haver 
participado, em algum momento da sua internação, da oficina de informática, 22% 
da oficina de panificação, 12% da horta, 17% da oficina de teatro e 17% da oficina 
de música. Segundo ainda o mesmo questionário, as demais oficinas - confecção de 
acessórios, artefatos de cimento e gesso, doceria, serigrafia, barbearia, tecelagem e 
culinária – previstas pelo Sinase, são desconhecidas dos educandos.

Dos adolescentes entrevistados na Case Melo Matos,  apenas 3% declararam já 
haver participado em algum momento da oficina de informática, 2% da oficina de 
panificação, 9% da horta, 12% da oficina de artesanato, 18% da oficina de teatro e 
18% da oficina de música. Segundo ainda o mesmo questionário, as demais oficinas 
-  confecção  de  acessórios,  artefatos  de  cimento  e  gesso,  doceria,  serigrafia, 
barbearia,  tecelagem e culinária – previstas pelo Sinase, são desconhecidas dos 
educandos.

Dos  questionários  aplicados  na  Case  Cia,  15%  dos  adolescentes  selecionados 
disseram  haver  participado,  em  algum  momento  da  internação,  da  oficina  de 
informática; 7% da oficina de panificação, 15% da oficina de artefatos de cimento e 
gesso, 13% da horta, 10% da oficina de música, 8% da oficina de serigrafia, 6% da 
oficina  de  artesanato  e  2%  da  oficina  de  teatro.  As  demais  oficinas  são 
desconhecidas dos adolescentes entrevistados.

i) Aos sábados, domingos, feriados e nos períodos noturnos apenas os técnicos de 
enfermagem permanecem nas unidades, colocando em risco a integridade de saúde 
e física dos servidores e dos adolescentes, principalmente em se tratando de locais, 
como estes, que envolvem periculosidade.

j) Descumprimento da carga horária dos médicos contratados pela Fundação José 
Silveira:

Case Melo Matos: O médico atende às segundas-feiras no período da tarde e às 
quintas-feiras no período da manhã, conforme escalas de plantão e registros em 
livro próprio. Considerando que a carga horária mensal contratada deste médico é 
de  100  horas,  e  tomando-se  por  base  a  média  de  21,6  dias  úteis  mensais  no 
exercício de 2012, este profissional deveria cumprir uma carga diária de 4,6 horas. 
Para cumprí-la em apenas dois dias, este mesmo profissional precisaria, portanto, 
trabalhar em cada um destes dias, aproximadamente 11,5 hs, o que, evidentemente, 
não pode ocorrer  em um único turno  do dia,  como de fato  não ocorre no  caso 
concreto, conforme registros de atendimento examinados pela Auditoria;

Case  Zilda  Arns:  O  médico  atende  às  terças  e  quintas-feiras  em  dois  turnos 
(matutino e vespertino).  Considerando que a carga horária mensal contratada deste 
médico é de 100 horas, conforme o cálculo do item anterior, este profissional só a 
estaria cumprindo se trabalhando, em cada um desses dois dias, 11,5 horas, o que 
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não foi possível evidenciar, uma vez que o ponto é digital e os controles mensais 
não  são  mantidos  pela  unidade.  O  livro  de  registro  é  desorganizado,  não 
discriminando o horário de início/fim dos atendimentos;

Case  Cia:  Apesar  do  contrato  de  100  horas  mensais,  este  profissional  atende 
apenas  às  terças  e  quintas-feiras  a  partir  das  17  horas,  sem  registro  de 
encerramento do período, o que impossibilitou à Auditoria calcular o tempo médio de 
horas não cumpridas.

k) Os registros de atendimento médico, odontológico e da fisioterapia, em todas as 
unidades,  são  desorganizados,  sem  método  ou  critério  para  preenchimento  e 
contendo rasuras.  Os dados estatísticos se originam desses registos, a partir  de 
contagem manual, e por isso não podem ser considerados fidedignos;

l) Dificuldade de transporte dos adolescentes usuários de substâncias psicoativas, 
nas  unidades  de internação situadas em Feira  de  Santana,  para  o  atendimento 
especializado  até  o  Centro  de  Atenção  Psicossocial  Dr.  Gutemberg  de  Almeida 
(CAPS AD),  bem como de educandos para outras  consultas  e exames médicos 
externos, já que as unidades contam com um único veículo  tipo passeio, na Case 
Melo  Matos  e  com dois  veículos,  na  Case Zilda  Arns,  para  atender  a  todas as 
demandas, não apenas da área de saúde;

m) Precariedade do funcionamento e do atendimento odontológico:

Na Case Juiz Melo Matos: Quando a cirurgiã dentista ingressou na unidade, em 
janeiro  de  2012,  contratada  pela  Fundação  José  Silveira,  o  consultório  não 
funcionava por falta de equipamentos e de materiais. Não dispunha da cadeira, o 
que inviabilizava a realização de qualquer procedimento. Os atendimentos passaram 
então a ser realizados parcialmente na Case Zilda Arns, que também apresentava 
carência de material. O equipo foi adquirido e instalado em setembro de 2012, mas 
não havia material de consumo, a exemplo de anestésico, agulhas, resina, fio de 
sutura etc.  A unidade ficou sem atendimento odontológico até fevereiro de 2013, 
inclusive  no  que  se  refere  à  triagem  inicial  (relato  da  dentista  da  unidade  em 
entrevista à Auditoria e constatado durante a visita na fase do planejamento dos 
trabalhos,  em  setembro  de  2012).  Na  semana  da  visita  da  Auditoria,  mais  um 
dentista havia sido contratado pela Fundação José Silveira.

Atualmente, o serviço enfrenta as seguintes dificuldades:

-  a  autoclave  encontra-se  quebrada,  na  assistência  técnica,  impossibilitando  a 
realização de qualquer procedimento. Esta autoclave, segundo a dentista, é de má 
qualidade - stern max -, com capacidade para apenas 12 litros, inadequada para a 
necessidade;
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- quantidade insuficiente de instrumental para restauração de resina e amálgama; 
não tem seladora nem RX e há dificuldade de realização de radiografias na Case 
Zilda Arns por falta do veículo;

- ausência de espaço próprio para esterilização;

Na Case Zilda Arns: o atendimento odontológico teve início em março de 2012, com 
várias interrupções, a exemplo das seguintes, conforme relatado pelo dentista da 
unidade:

-  questões estruturais,  a  exemplo  de falta  de energia  no  gabinete,  o  que só  se 
regularizou  em  maio  de  2012.  Até  então  era  realizada  apenas  a  triagem  dos 
adolescentes que ingressavam na unidade. 

-  em  maio  de  2012  a  unidade  recebeu  um  segundo  dentista,  contratado  da 
Fundação José Silveira, que passou a dividir o único consultório com o dentista da 
unidade e a dentista da Case Melo Matos.

-  de  maio  a  outubro  de  2012,  houve  diminuição  do  atendimento  em  razão  da 
quantidade  limitada  de  material,  o  que  foi  constatado  pela  Auditoria  quando  do 
exame  in loco ocorrido em setembro de 2012. Em novembro este material findou 
completamente, obrigando a que apenas os procedimentos de triagem e prescrição 
de medicamentos pudessem acontecer. Em janeiro de 2013 o material foi recebido, 
porém a autoclave e a cadeira odontológica apresentaram defeito, impossibilitando o 
desenvolvimento  pleno  das  atividades,  o  que  perdura  até  o  momento  do 
encerramento dos trabalhos da Auditoria.

Constata-se,  assim,  que a  contratação dos quatro  profissionais,  todos pela  FJS, 
ocorreu sem que a unidade tivesse os equipamentos necessários em funcionamento 
e os recursos materiais suficientes para a demanda, o que implica em um custo de 
pessoal precipitado face às condições dadas.

Quanto ao atendimento escolar 

Verificou-se, quando dos exames auditoriais, que os alunos, em sua grande maioria, 
ingressam com defasagem idade/série, sem histórico escolar e já tendo abandonado 
a escola anteriormente, o que consiste em dificuldades para a ação pedagógica.

Nas  instalações  da  Case  Melo  Matos  e  da  Case  Zilda  Arns  funciona  a  Escola 
Estadual Paulo VI, onde são ministradas aulas do ensino regular e do Projeto de 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e nas instalações da Case Cia funcionam a 
Escola Yves Roussan, de ensino fundamental, e a Escola Estadual Arlindo Mamede, 
de ensino médio.
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Das unidades visitadas, conclui-se, de referência à área pedagógica:

a)  Ausência  de  uma  política  de  escolarização  vinculada  a  um  ensino 
profissionalizante;

b) Nas Cases Melo Matos e Zilda Arns,  os  adolescentes  entrevistados informaram 
que a carga horária é de apenas duas horas e meia de aula, por turno, para cada 
turma, inferior à exigida para o ensino formal, de 200 dias e 800 horas/aula, o que 
corresponde a 4 horas aula/dia. A Diretora da escola estadual que atende ambas as 
unidades informou que são dadas aulas  de  reforço  em turno vespertino,  o  que, 
entretanto, não pôde ser verificado pela Auditoria, visto que a rede estadual ainda 
não havia iniciado o ano letivo;

c) Nas instalações da Case Cia os alunos da internação provisória assistem aulas do 
Programa Uma Escola na Vida, na biblioteca, em razão do número insuficiente de 
salas de aula.

Figura 19: Ala de oficinas - salas fechadas no período da tarde – Case Zilda Arns
Fonte: Equipe de Auditoria.

O ECA, no seu Art. 124, determina: 

Art. 124. São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os 
seguintes:

[…]

IV - ser informado de sua situação processual, sempre que solicitada;

[...]

XI - receber escolarização e profissionalização;

XII - realizar atividades culturais, esportivas e de lazer:

[...]
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As Regras das Nações Unidas para a Proteção dos Menores Privados de Liberdade 
– Parte V, assim estabelece:

TRATAMENTO INSTITUCIONAL

26) Objetivos do tratamento institucional:

26.1. A capacitação e o tratamento dos jovens colocados em instituições 
têm por  objetivo  assegurar seu cuidado,  proteção,  educação e formação 
profissional  para permitir-lhes que desempenhem um papel  construtivo  e 
produtivo na sociedade.

26.2. Os jovens  institucionalizados  receberão  os cuidados,  a  proteção  e 
toda a assistência necessária - social, educacional, profissional, psicológica, 
médica e física que requeiram devido à sua idade, sexo e personalidade e 
no interesse do desenvolvimento sadio.

[…]

26.6. Será  estimulada  a  cooperação  interministerial  e  interdepartamental 
para  proporcionar  adequada  formação  educacional  ou,  se  for  o  caso, 
profissional  ao  jovem  institucionalizado,  para  garantir  que,  ao  sair,  não 
esteja em desvantagem no plano da educação.

Os  atendimentos  não  prestados  plenamente  devem-se,  principalmente,  aos 
seguintes fatores:

• Constantes alterações no quadro funcional no âmbito das unidades;
• Superlotação das unidades;
• Falta  de  material  para  uso  das  oficinas  e  dos  ambulatórios  médico  e 

odontológico;
• Falta de espaço físico adequado para atendimento (Case Melo Matos);
• Falta de sistematização dos serviços médico, odontológico, fisioterapêutico, 

de psicologia, social  e de assistência jurídica, embora as equipes técnicas 
estejam completas;

• Falta de fiscalização adequada da execução do contrato/convênios por parte 
da Fundac.

A falta do atendimento adequado nas diversas áreas acarreta os seguintes efeitos:

• Comprometimento da qualidade dos serviços prestados;
• Educandos ociosos e confinados nos alojamentos nos horários programados 

para atividades;
• Adolescentes com perfil inadequado (baixa escolarização) para as exigências 

dos cursos profissionalizantes e do mercado de trabalho.
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Considerando os achados apontados, recomenda-se:

À Sedes/Fundac:

• realizar concurso público, com vistas a criar quadro próprio para execução 
das atividades da ação;

• padronizar os atendimentos a serem realizados pelas diversas unidades;
• realizar estudos de caso, regularmente, para todos os adolescentes, com a 

participação de equipes técnicas completas;
• proceder  ao  acompanhamento  individual  do  socioeducando  através  da 

correta elaboração do PIA  e de Relatórios de Avaliação;
• normatizar a oferta de atendimentos nas unidades, de forma a regularizar e 

garantir  a participação de todos os educandos nos atendimentos técnicos, 
ambulatoriais e de atividades de lazer e oficinas;

• acompanhar,  monitorar  e  avaliar  os atendimentos técnicos e ambulatoriais 
quanto  aos  aspectos  quantitativos  e  qualitativos,  por  unidade  e  por 
adolescente atendido;

• disponibilizar os recursos materiais necessários ao funcionamento regular das 
oficinas e dos serviços médico, odontológico e de fisioterapia.

3.  Integração operacional de órgãos do judiciário, MP, DP, SSP e Assistência 
Social

3.1. O Estado da Bahia conta com uma única Central de Pronto Atendimento 
em  Salvador  e  um  Pronto  Atendimento  na  Case  Melo  Matos  em  Feira  de 
Santana

A análise documental, aliada aos resultados das entrevistas com Coordenador do 
Programa e com Gestores das unidades, às respostas do questionário aplicado aos 
adolescentes internos e à observação direta da Auditoria, permitem afirmar que:

Apenas Salvador conta com Central de Atendimento em que funcionam de forma 
integralizada os órgãos do judiciário, MP, DP, SSP e Assistência Social.

Tanto em Salvador quanto em Feira de Santana o atendimento inicial prestado pelos 
órgãos do judiciário, MP, DP, SSP e Assistência Social,  funcionam de segunda a 
sexta-feira, em horário comercial, não ocorrendo o plantão previsto pela lei.

O  ECA,  em seu  Art.  88,  inciso  I,  estabelece  a  municipalização  como uma  das 
diretrizes  da  política  de  atendimento  e,  no  inciso  V,  que  haja  a  integração 
operacional  de  órgãos  do  Judiciário,  Ministério  Público,  Defensoria,  Segurança 
Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de 
agilização do atendimento inicial  a adolescente a quem se atribua autoria de ato 
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infracional.

O mesmo ECA, no seu Artigo 110, determina que “Nenhum adolescente será privado 
de sua liberdade sem o devido processo legal.”

O Sinase, no seu Art. 4º, inciso VII, identifica que cabe ao Estado garantir o pleno 
funcionamento do plantão interinstitucional, nos termos previstos no inciso V do art. 
88 do ECA.

Podem ser enumeradas as seguintes causas para a situação encontrada:

• Quadros de juízes, promotores e defensores públicos reduzidos, bem como o 
número de juizados e promotorias especializadas na infância  e  juventude, 
especialmente no interior do Estado, em relação à demanda.

Conforme dados obtidos através do site www.tjba.jus.br/infanciaejuventude, e 
na Defensoria Pública, a Bahia conta com os seguintes quantitativos:

Em Salvador: duas Varas da Infância e Juventude, sendo a 1ª Cível e a 2ª 
Infracional.

No interior: quatro Varas, localizadas nos municípios de Feira de Santana, 
Ilhéus,  Itabuna  e  Vitória  da  Conquista,  que  atuam  não  apenas  na  área 
infracional  socioeducativa,  mas  também  na  área  cível  da  Infância  e 
Juventude.

A única que possui Juiz Auxiliar, além do Titular, é a 2ª Vara da Infância e 
Juventude, localizada na Central de Atendimento, em Salvador.

• No  Estado  da  Bahia  só  existem  Defensorias  Públicas  em  33  Comarcas. 
Atuando  privativamente  na  área  da  Infância  e  Juventude,  o  município  de 
Salvador  conta  com apenas três  Defensores  Públicos,  sendo dois  junto  à 
Segunda Vara da Infância e Juventude e um junto à Primeira. Em Feira de 
Santana  há  dois  Defensores  Públicos  atuando  privativamente  na  área  da 
Infância  e  Juventude  e  um  em  Itabuna  e  Vitória  da  Conquista, 
respectivamente. Segundo informação prestada pela Defensoria Pública da 
Infância e Juventude, a partir de junho de 2013 Salvador deverá contar com 
mais  um  Defensor,  para  atuar  exclusivamente  na  execução  de  medida 
socioeducativa.

• Em  entrevistas  realizadas  com  representantes  do  Juizado  da  Infância  e 
Juventude e  do  Ministério  Público,  os  mesmos afirmaram que a estrutura 
desses órgãos é insuficiente e inadequada para atender à demanda e prestar, 
ao adolescente em conflito com a lei, o atendimento integral pretendido pelo 
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ECA, principalmente no interior do Estado.

Quatro efeitos podem ser destacados no que se refere à falta de regionalização do 
atendimento integral ao adolescente pelos órgãos do judiciário, MP, DP e SSP:

• comprometimento do atendimento inicial ao adolescente a quem se atribua 
autoria de ato infracional;

• adolescentes  mantidos  por  prazo  superior  a  24  horas,  estabelecido  como 
máximo pelo  ECA,  nas delegacias  municipais  até  o  deslocamento  para  o 
Pronto Atendimento em Salvador ou Feira de Santana;

• menor agilidade do serviço jurídico prestado ao adolescente envolvido em ato 
infracional, com prejuízo do exame, pela autoridade judiciária competente, da 
possibilidade de liberação imediata do adolescente, na forma prevista pelo 
ECA;

• baixíssimo acesso dos adolescentes à defesa pública.

O Ministério Público disponibilizou à Auditoria,  em resposta ao Ofício nº 28/2012 
deste TCE,  Atas de Reuniões  que trataram, dentre outros, dos efeitos da falta de 
regionalização destacados pela Auditoria. As reuniões contaram com a presença de 
representantes  de  diversos  órgãos envolvidos  nas  questões  referentes  ao 
adolescente infrator, dentre eles, Juizado da Infância e Juventude, MP, SSP, Fundac 
e Ceca.

Em reunião do Ministério Público, datada de 27/08/2010, reunidos diversos órgãos a 
pedido do Promotor de Justiça da 32ª Promotoria de Justiça de Assistência, foram 
discutidos aspectos a seguir exemplificados:

• morte de adolescentes apreendidos nas Delegacias de Vitória da Conquista e 
de Teixeira de Freitas,  sendo que na Delegacia de Conquista o adolescente 
ficou incomunicável por 13 dias;

• dificuldades com o transporte dos adolescentes para as Cases de Salvador e 
de Feira  de  Santana,  já  que  o  ECA veda  o  cumprimento  da  medida 
socioeducativa de internação nas delegacias locais;

• falta  de  recursos  para  combustível  e  para  alimentação  dos  adolescentes 
apreendidos nas delegacias;

• inexistência  de condições  de  abrigar  adolescentes em cela  separada  dos 
adultos;

• necessidade  de  regionalização  do  atendimento  (MSE em meio  fechado  e 
aberto), inclusive do Poder Judiciário,  Defensoria e Ministério Público.

Em 12/05/2011, reunidos na Secretaria de Segurança Pública, o Promotor de Justiça 
da 32ª Promotoria de Justiça de Assistência, o Secretário de Segurança Pública, o 
Delegado Geral  da  SSP,  o  Diretor  do  Departamento  de  Polícia  Metropolitana,  a 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
Avenida 4, nº  495, Plataforma V, CAB, Salvador-BA - CEP 41.475-002

87



5ª COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO
GERÊNCIA 5B

Coordenadora das Unidades Especializadas, a Delegada Titular da Delegacia para o 
Adolescente Infrator e o Representante e Assistente do Ministério Público Estadual, 
discutiu-se as deficiências estruturais e de pessoal da Delegacia para o Adolescente 
Infrator relacionadas a seguir:

• a  situação  de  indignidade  a  que  estão  submetidos  os  adolescentes 
apreendidos na DAI e que precisam ser corrigidas com urgência;

• a gravidade que vem ocorrendo e a possibilidade de não permitir a demora de 
tal  custódia  na  delegacia,  devendo  ocorrer  mudanças  institucionais  neste 
sentido;

• no  final  de  semana  não  há  plantão  do  Sistema  de  Justiça  no  Centro 
Integrado,  razão pela  qual  os  adolescentes  apreendidos passam o fim de 
semana  e  feriados  na  delegacia,  provocando  muitas  vezes  dano  ao 
patrimônio público por parte dos adolescentes.

Em  decorrência  do  quanto  apontado,  recomenda-se  aos  órgãos  integrantes  do 
sistema socioeducativo (Sedes/Fundac, Poder Judiciário, MP e DP):

• criar  Centrais  de  Pronto  Atendimento  regionalizadas,  possibilitando  o 
atendimento do adolescente o mais próximo possível  ao seu município de 
origem, com menor tempo de permanência nas delegacias municipais;

• melhorar  a  articulação entre  os  diversos  setores  envolvidos  na  ação, 
permitindo  maior  agilidade  no  encaminhamento  e  execução  da  medida 
socioeducativa;

• ampliar os quadros de pessoal dos diversos órgãos integrantes do sistema, 
possibilitando o  atendimento  diuturno  dos adolescentes  envolvidos em ato 
infracional, inclusive nos finais de semana e feriados;

• disponibilizar local próprio (PA) para acolhimento do adolescente envolvido 
em ato infracional no momento da sua apreensão;

• adotar as medidas necessárias à criação de Varas da Infância e Juventude, 
Promotorias e Defensorias Públicas.

3.2 Aplicação de sanção disciplinar de isolamento sem cumprimento dos ritos 
formais
Conforme  análise  documental,  entrevistas  com  Coordenador  do  Programa  e 
Gestores  das  unidades,  observação  direta  e  afirmações  dos  adolescentes  que 
responderam  ao  questionário  aplicado,  constatou-se  que  nas  unidades  de 
internação  visitadas  são  aplicadas  sanções  disciplinares  sem  obediência  aos 
seguintes princípios:

• instauração  formal  de  processo  disciplinar  para  a  aplicação  de  qualquer 
sanção, garantidos a ampla defesa e o contraditório;

• enumeração explícita das garantias de defesa;
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• garantia de solicitação e rito de apreciação dos recursos cabíveis;
• apuração da falta disciplinar por comissão composta por, no mínimo, 3 (três) 

integrantes, sendo 1 (um), obrigatoriamente, oriundo da equipe técnica;
• comunicação ao Defensor, ao Ministério Público e à autoridade judiciária.

Nenhuma das Cases visitadas obedece aos ritos processuais acima explicitados, 
apesar da grande quantidade de sanções disciplinares imposta aos adolescentes, 
sendo a maioria considerada grave.

Analisando  o  documento  intitulado  “Formulário  de  Sanção  Disciplinar  para 
Educando,”  ficou  evidenciado  que  em  grande  parte  só  consta  a  assinatura  do 
educando e do Coordenador de Orientadores, fato este também evidenciado pelas 
respostas  dos  profissionais  das  Cases  visitadas  à  pergunta  8  do  questionário 
aplicado, sobre se já haviam participado de comissões com o intuito de discutir ou 
aplicar sanções disciplinares: na Case Melo Matos, 23% responderam que sim e 
77% que não; na Case Zilda Arns, 5% sim e 95% não, embora na Case Cia, quase 
todos,  com  uma  única  exceção,  tenham  respondido  haver  participado  destas 
comissões.

Da análise dos questionários aplicados, constatou-se que, de modo geral, não se 
garante ao adolescente a ampla defesa e o contraditório, ferindo o art. 5º, inciso LV 
da Constituição Federal. Há falta de cumprimento dos ritos processuais também no 
que diz respeito à presença de representante jurídico competente.

Dos  questionários  aplicados  aos  adolescentes  em  cumprimento  de  medida  de 
internação nas unidades visitadas em março de 2013, observou-se um alto índice de 
aplicação de sanções.  Responderam positivamente  à pergunta “Você já  recebeu 
sanção disciplinar de isolamento nesta internação?” 70% dos adolescentes na Case 
Cia, 74% na Melo Matos e 76% na Zilda Arns.

Observou-se, ainda, que apenas a Case Melo Matos dispõe de Regimento Interno 
onde constam normas para aplicação de sanções, estabelecendo:

Art. 73 – Constitui-se sanções disciplinares aplicáveis à falta disciplinar de 
natureza grave:

a) Advertência por escrito, anexada ao prontuário;
b) Suspensão de benefícios por prazo determinado pela unidade;
c) Contenção por 48 horas, podendo ser aumentada para 72 horas.

No Art. 74 constam,  ainda, os benefícios sujeitos a suspensão:

I - Lanche e pertences trazidos pela família;
II - Participação em viagens, passeios, torneios, eventos externos, etc;
III - Participar do “baba”;
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IV - Visita de familiares (parcial).

Do  mesmo  questionário  aplicado  aos  adolescentes  pela  Auditoria,  obteve-se  a 
constatação de alto índice de permanência dos educandos em confinamento por 
período superior a  uma semana, o que contraria o próprio Regimento Interno da 
unidade.

À pergunta sobre o tempo de duração do confinamento, 86% dos adolescentes na 
Case Cia responderam ter permanecido por mais de uma semana, na Melo Matos, 
31% e na Zilda Arns, 47%.

Figura 20: Adolescente em contenção – Case Cia – Fonte: Equipe de Auditoria.

O Sinase estabelece no  Art. 48, § 2º e Art. 71:

Art.  48 -  O defensor,  o Ministério Público,  o adolescente e seus pais ou 
responsável poderão postular revisão judicial de qualquer sanção disciplinar 
aplicada, podendo a autoridade judiciária suspender a execução da sanção 
até decisão final do incidente.

§  2º  - É  vedada  a  aplicação  de  sanção  disciplinar  de  isolamento  a 
adolescente  interno,  exceto  seja  essa  imprescindível  para  garantia  da 
segurança  de  outros  internos  ou  do  próprio  adolescente  a  quem  seja 
imposta a sanção, sendo necessária ainda comunicação ao defensor,  ao 
Ministério Público e à autoridade judiciária em até 24 (vinte e quatro) horas.

Art. 71 - Todas as entidades de atendimento socioeducativo deverão, em 
seus respectivos regimentos, realizar a previsão de regime disciplinar que 
obedeça aos seguintes princípios:

I  - tipificação explícita das infrações como leves, 
médias e graves e determinação das correspondentes sanções;

II  - exigência da instauração formal de processo 
disciplinar para a aplicação de qualquer sanção, garantidos a ampla defesa 
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e o contraditório;

III  -  obrigatoriedade  de  audiência  do 
socioeducando  nos  casos  em  que  seja  necessária  a  instauração  de 
processo disciplinar;

IV - sanção de duração determinada;

V - enumeração das causas ou circunstâncias que 
eximam, atenuem ou agravem a sanção a ser imposta ao socioeducando, 
bem como os requisitos para a extinção dessa;

VI - enumeração explícita das garantias de defesa;

VII  - garantia de solicitação e rito de apreciação 
dos recursos cabíveis; e

VIII  -  apuração da falta  disciplinar  por  comissão 
composta  por,  no  mínimo,  3  (três)  integrantes,  sendo  1  (um), 
obrigatoriamente, oriundo da equipe técnica.

O Sinase estabelece, ainda, no Art.  74, que não será aplicada sanção disciplinar 
sem  expressa  e  anterior  previsão  legal  ou  regulamentar  e  o  devido  processo 
administrativo  e,  no  seu  Art.  75,  que  não  será  aplicada  sanção  disciplinar  ao 
socioeducando que tenha praticado a falta: “I - por coação irresistível ou por motivo 
de força maior; II - em legítima defesa, própria ou de outrem.”

Podem ser consideradas como causas para a situação encontrada:

• Ausência de Regimento unificado para todas as unidades, descrevendo os 
ritos processuais para a aplicação das sanções aplicáveis em seus diversos 
graus, de acordo com as determinações do ECA, inclusive ao que diz respeito 
ao direito de defesa;

• Falta de fiscalização, pela Fundac, sobre as medidas punitivas aplicadas nas 
unidades de internação.

Nas  unidades  de  internação  visitadas  verificou-se  a  aplicação  de  sanções 
disciplinares por deliberação da própria unidade, sem o necessário conhecimento à 
autoridade  judicial  competente,  bem como à  Defensoria  e  ao  Ministério  Público, 
com risco de desproporcionalidade da sanção em relação à falta disciplinar. 

Recomenda-se à Fundac:

• elaborar normas internas unificadas com previsão de regime disciplinar;
• Instaurar processo disciplinar para aplicação de qualquer sanção, garantindo 

a ampla defesa e o contraditório;
• comunicar  os  casos  de  aplicação  das  sanções  ao  Defensor  Público,  ao 

Ministério Público e à autoridade judiciária no prazo de 24 horas;
• promover  uma  maior  fiscalização  do  órgão  gestor  visando  garantir  a 
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inexistência de medidas disciplinares que traduzam um tratamento  indigno, 
tais  como  incomunicabilidade,  celas  escuras  ou  isolamento  que  possam 
comprometer a saúde física ou mental do adolescente.

4.  Monitoramento e avaliação do processo de implementação da ação e seus 
resultados pela Fundac 

4.1 Inexistência  de acompanhamento,  monitoramento e de indicadores com 
vistas à avaliação do sistema socioeducativo
 
Da  análise  dos  Termos  de  Contrato  com  a  Fundação  José  Silveira  (FJS),  dos 
Convênios firmados com ONGs, assim como dos documentos encaminhados em 
resposta à Solicitação nº 02/2012 e 01/2013, verificou-se:

• os  relatórios  anuais  2011/2012,  elaborados  pela  Fundac  (assinados  pela 
subgerência de Gestão de Pessoas), de acompanhamento e fiscalização dos 
contratos  firmados  com a  FJS  para  prestação de serviços  de  assistência, 
proteção e apoio aos adolescentes em regime de internação provisória e/ou 
cumprindo  medida  socioeducativa,  não  contemplam  qualquer  análise 
qualitativa e quantitativa da gestão da contratada;

• ausência de um sistema de acompanhamento e avaliação da gestão capaz 
de assegurar a qualidade da execução do quanto contratado à FJS, em que 
pese o alto custo dos serviços contratados e a relevância da gestão para o 
alcance dos objetivos e metas do programa, tendo em vista que a mesma é 
responsável pela execução da ação em todas as unidades de cumprimento 
de medida socioeducativa de internação;

• quanto aos convênios firmados em parceria para a medida de semiliberdade, 
verifica-se  que  este  tipo  de  vínculo  gera  instabilidade  no  processo 
socioeducativo,  em  razão  das  constantes  mudanças  na  gestão  e,  por 
conseguinte,  na  manutenção  dos  profissionais  e  das  próprias  unidades, 
conforme evidenciado no item 2.3  deste  Relatório,  o  que exige  um maior 
acompanhamento e avaliação, pela Fundac, dos resultados dessa ação;

• nas cláusulas dos convênios ficam registradas, como obrigações da Fundac, 
orientar,  coordenar,  supervisionar,  fiscalizar  e  avaliar  a  execução  dos 
mesmos,  através  de  relatórios  bimestrais.  Os  relatórios  disponibilizados 
evidenciam, entretanto, apenas o acompanhamento dos convênios para efeito 
de  prestação  de  contas,  não  se  vislumbrando  neles  uma  orientação  e 
supervisão proativas do trabalho desenvolvido por essas entidades.

Das entrevistas com o Coordenador do Programa e Gestores das unidades, assim 
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como da análise de documentos, evidencia-se:

• inexistência  de  uma  base  de  dados  anterior  a  2012,  já  que  todas  as 
estatísticas  atualmente disponíveis  na  Fundac  somente  começaram a  ser 
elaboradas naquele exercício, a partir de dados colhidos na Central de Pronto 
Atendimento  e  alimentados  num sistema próprio,  denominado  Sistema de 
Informação da Central de Pronto Atendimento (Sipaf), conforme informação 
prestada pela Coordenadora do Sipia/Sinase em reunião ocorrida na Fundac, 
com a presença do titular da Gerse;

• quando da migração do sistema nacional de registro de informações relativas 
aos  adolescentes  infratores  (Infoinfra)  para  a  versão  atual,  denominada 
Sipia/Sinase, ocorreu a perda de dados do período 2008-2011;

• não  foram  construídos  os  indicadores  previstos  pelo  Sipia,  tais  como: 
sociodemográficos,  de  maus  tratos,  de  tipos  de  ato  infracional  e  de 
reincidência,  de  oferta  e  acesso,  de  fluxo  do  sistema,  de  qualidade  dos 
programas  educacionais  e  profissionalizantes,  de  resultados  e  de 
desempenho e de financiamento e custos; 

• os dados disponíveis sobre a reincidência, além de recentes, só abrangem os 
adolescentes que ingressam através da Central de Atendimento de Salvador;

• o Sipaf gera apenas estatísticas relativas a dados colhidos no momento do 
ingresso  do  adolescente.  Como  o  Sipia/Sinase  não  contém  rotinas  que 
permitam transformar em dados estatísticos as informações nele alimentadas, 
fica prejudicado o monitoramento do processo dos socioeducandos ao longo 
da execução da medida a ele  aplicada,  a  exemplo de estatísticas da sua 
evolução em termos de escolaridade e profissionalização entre o momento do 
seu ingresso na unidade até o final de cumprimento da medida, dentre outros 
dados; 

• os dados resultantes  dos testes  pedagógicos,  de  sondagem de  raciocínio 
matemático e de linguagem oral e escrita, realizados com vistas a avaliar as 
habilidades  cognitivas  dos  socioeducandos  para  fins  de  nivelamento  na 
educação formal, não são registrados no Sipia/Sinase;

• inexistência  de  um  sistema  de  registro  de  resultados  do  processo  de 
aprendizagem  formal  e/ou  profissionalizante  do  educando  durante  o 
cumprimento da medida.

Os Contratos firmados com a Fundação José Silveira para prestação de serviços de 
assistência, proteção e apoio aos adolescentes em regime de internação provisória 
e/ou cumprindo medida socioeducativa, estabelecem em sua cláusula nona, item 4, 
como obrigações da Fundac:
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designar  prepostos para proceder ao acompanhamento e fiscalização do 
objeto  do  presente  Contrato,  com  competência  para  atestar  a  efetiva 
realização dos serviços, bem como anotar,  em registro próprio, as falhas 
detectadas e comunicar à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que 
exijam medidas corretivas.

Os  Convênios  firmados  para  prestar  atendimento  a  20  (vinte)  adolescentes  em 
conflito com a lei, em cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade nos 
municípios de Juazeiro, Vitória da Conquista, Feira de Santana e Teixeira de Freitas, 
por  sua  vez,  estabelecem  como  obrigações  da  Fundac,  orientar,  coordenar, 
supervisionar, fiscalizar e avaliar a execução dos convênios.

A Proposta Pedagógica da Fundac, item 8.2.11, estabelece que:

O Eixo Sistema de Informações se opera por meio de uma Coordenação da 
Gerse responsável pela administração em âmbito estadual do Sistema de 
Informação  para  a  Infância  e  Adolescência/Sistema  Nacional  de 
Atendimento  Socioeducativo  (Sipia/Sinase),  que  possui  por  objetivos 
trabalhar com os indicadores relacionados ao monitoramento e avaliação 
dos  programas  de  atendimento  desenvolvidos  no  âmbito  das  diversas 
unidades  da  Fundac  e  promover  o  acompanhamento  permanente  das 
vagas  disponíveis  e  dos encaminhamentos promovidos,  no intuito  de se 
garantir a sua segurança e adequação aos critérios legais.

Indicadores previstos pelo Sinase a serem implementados: 

1) indicadores sociodemográficos: taxa de incidência do fenômeno de 
infração de adolescentes em comparação à população de adolescentes do 
país, das regiões, dos estados/Distrito Federal e dos municípios;
2) indicadores de maus tratos; 
3) indicadores de tipos de ato infracional e de reincidência; 
4) indicadores  de  oferta  e  acesso:  número  de  vagas  por  programa 
(capacidade) no país,  estados/  Distrito Federal  e municípios;  número de 
adolescentes por entidade e/ou programa de atendimento socioeducativo; 
número médio de adolescentes por entidade e/ou programa de atendimento 
socioeducativo; 
5) indicadores  de  fluxo  no  sistema:  tempo de  permanência  em cada 
medida/programa, fluxo dos processos, progressão de medidas e saída do 
sistema;
6) indicadores  das  condições  socioeconômicas  do  adolescente  e  da 
família: caracterização do perfil do adolescente autor de atos infracionais do 
país; 
7) indicadores de qualidades dos programas: indicadores que permitirão 
o  estabelecimento  de  padrões  mínimos  de  atendimento  nos  diferentes 
programas;
8) indicadores de resultados e de desempenho: em conformidade com 
os  objetivos  traçados  em cada  entidade  e/ou  programa de  atendimento 
socioeducativo; e 
9) indicadores de financiamento e custos: o custo direto e indireto dos 
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diferentes  programas,  custo  médio  por  adolescente  nos  diferentes 
programas,  gastos  municipais,  estaduais,  distrital  e  federais  com  os 
adolescentes no Sinase.

O Guia Sinase estabelece, ainda, no item 9.3.1:

O monitoramento e avaliação do fluxo de atendimento socioeducativo dar-
se-á a partir do Sistema de Informação para Infância e Adolescência (Sipia), 
[...]. A sua implementação [...] obedecerá ao fluxo de atendimento previsto 
pelo  Eca,  podendo  contar  com  a  coleta  e  registro  de  dados  pelas 
Delegacias  Especializadas,  Ministério  Público  e,  principalmente,  com as 
Varas  da  Infância  e  da  Juventude  e  programas  de  atendimento 
socioeducativo. 

O sistema [...] registrará as seguintes informações: 

•  dados das condições socioeconômicas do adolescente;  (renda,  arranjo 
familiar, número de dependentes da família, número de cômodos, nível de 
escolaridade dos responsáveis); 
• processos de apuração de ato infracional; 
• execução de medidas;
• aplicação das medidas; 
• acompanhamento das medidas aplicadas (socioeducativas e protetiva); 
• avaliação das entidades e programas de atendimento; 
•  cadastramento  de  técnicos  e  orientadores  responsáveis  pelos 
adolescentes; e,
• acompanhamentos da execução das medidas. 

Com  esta  modalidade  de  monitoramento  e  avaliação  de  fluxo  de 
atendimento socioeducativo pretende-se: 

1)  subsidiar  o  processo  de  ressarcimento  de  direitos,  colocando 
informações  a  serviço  da  formulação  de  políticas  públicas,  bem  como 
produção de conhecimentos e da gestão dos programas de atendimento 
aos direitos da criança e adolescente, definidos pela Constituição Federal e 
pelo Eca;
2) consolidar os dados dos diferentes Estados visando ao estabelecimento 
de  um  diagnóstico  nacional  sobre  a  situação  geral  do  atendimento  do 
adolescente em conflito com a lei; 
3) acompanhar o número de vagas no sistema estadual, o fluxo, o perfil dos 
adolescentes e suas famílias e sua trajetória no sistema, considerando a 
progressão de medidas até a sua saída;
4)  coletar  informações  sobre  adolescente  em  conflito  com  a  lei  e  as 
decorrentes medidas socioeducativas a ele aplicadas;

A deficiência do processo de planejamento e a ausência de um sistema de avaliação 
e monitoramento eficaz e tempestivo das ações podem ser apontadas como causas 
para a ocorrência de tais achados. Em decorrência, observa-se: 

• Ausência de parâmetros de avaliação;
• Desconhecimento  dos  resultados  efetivos  da  execução  do  programa 
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socioeducativo;
• Desconhecimento sobre o efetivo aproveitamento do educando no processo 

pedagógico e profissionalizante; 
• Inviabilidade de planejar e desenvolver políticas e programas pautados nas 

dificuldades existentes.

Em vista disso, recomenda-se à Sedes/Fundac:

• implantar  sistema  que  permita  a  efetiva  fiscalização,  acompanhamento  e 
monitoramento da prestação de serviço de assistência, proteção e apoio aos 
adolescentes  em  regime  de  internação  provisória  e/ou  cumprindo  medida 
socioeducativa  pela  empresa  contratada  para  tal  fim,  bem como  sobre  a 
execução da medida de semiliberdade realizada através de convênios;

• elaborar relatórios de avaliação e monitoramento periódicos e consistentes, 
contendo  informações  quantitativas,  qualitativas  e  identificadas,  buscando 
uma efetiva avaliação de resultados, com correção de rumos e solução das 
irregularidades;

• elaborar  e  implementar  os  indicadores  propostos  pelo  Sinase,  visando  a 
melhoria das ações de planejamento e dos dados estatísticos baseados em 
parâmetros de avaliação confiáveis;

• acompanhar  a  qualidade do ensino,  bem como do cumprimento  da  carga 
horária formal dentro das unidades de internação, possibilitando a produção 
de conhecimento sobre a situação e o contexto dos programas relativos à 
rede de ensino formal e profissionalizante.

4.2  Precariedade  de  funcionamento  e  alimentação  do  Sistema  Nacional  de 
Acompanhamento de Medidas Socioeducativas (Sipia/Sinase)

O Sipia/Sinase consiste de um banco de dados único, com abrangência nacional, 
que  elabora  o  registro  e  a  alimentação  das  informações  dos  adolescentes  em 
cumprimento  de  medida  socioeducativa,  desde  o  atendimento  inicial,  internação 
provisória,  internação,  semiliberdade  e  medidas  em  meio  aberto  –  liberdade 
assistida e prestação de serviços à comunidade, neste último caso sob coordenação 
da Superintendência de Assistência Social (SAS/Sedes).

Com  base  na  observação  direta  da  Auditoria  e  da  aplicação  de testes  na 
operacionalização  do  Sipia-Sinase,  aliadas às  entrevistas  com  gestores  das 
unidades, observou-se que:

• o Sipia é composto por módulos específicos e encontra-se disponibilizado em 
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rede em todas as unidades de Medida Socioeducativa (MSE) de internação e 
de  semiliberdade  visitadas,  porém  com  dificuldade  ou  impossibilidade  de 
acesso;

• todos os módulos de responsabilidade da Fundac estão implantados, porém 
não  foi  construído  um módulo  (aba)  específico  com informações  sobre  o 
egresso;

• o módulo de responsabilidade da Justiça, MP e Defensoria não vem sendo 
alimentado pelas respectivas unidades, impossibilitando informações sobre o 
andamento dos processos em tempo real, além de burocratizar e atrasar o 
andamento dos mesmos. Para que esse sistema funcione é necessária uma 
estrutura administrativa, com pessoal designado e administrador com senha 
de acesso, fato que ainda não foi viabilizado nas mencionadas unidades.

O  Sinase,  em  seu  Art.  4º,  inciso  IX,  indica  como  competência  dos  Estados, 
cadastrar-se  no  Sistema  Nacional  de  Informações  sobre  o  Atendimento 
Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e à 
atualização do Sistema e, no Art.  27, que as informações produzidas a partir  do 
Sistema  Nacional  de  Informações  sobre  Atendimento  Socioeducativo  devam  ser 
utilizadas  para  subsidiar  a  avaliação,  o  acompanhamento,  a  gestão  e  o 
financiamento  dos  Sistemas  Nacional,  Distrital,  Estaduais  e  Municipais  de 
Atendimento Socioeducativo.

Foram detectadas as seguintes causas para o não funcionamento pleno do sistema:

• conexão de rede insuficiente para suportar o Sipia, que é um sistema web;
• falta de alimentação de dados.

Tais ocorrências geram os seguintes efeitos:

• Sistema  Estadual  incapaz  de  contribuir  para  um  Sistema  Nacional  de 
Informações de qualidade;

• prejuízo  da  formulação  de  políticas  públicas  por  falta  de  informações 
gerenciais acerca da situação do adolescente em conflito com a lei;

• comprometimento da verificação de inconsistências na aplicação e execução 
de medidas socioeducativas.

Recomenda-se à Sedes/Fundac:

• viabilizar  as  condições  técnicas  necessárias  ao  pleno  funcionamento  do 
sistema, possibilitando o acesso a informações que subsidiarão a adoção de 
decisões governamentais sobre políticas voltadas ao adolescente envolvido 
em ato  infracional,  permitindo o  acompanhamento  do  funcionamento  e de 
resultados da ação de ressocialização;
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• encaminhar aos fóruns nacionais, quando das reuniões periódicas, proposta 
de que o sistema venha a contemplar a consolidação automática dos dados 
para efeito de estatísticas e compartilhamento dos dados em âmbito nacional, 
visando a transparência das ações governamentais.

III PRONUNCIAMENTO DO GESTOR

Em reunião  de  encerramento,  realizada  em  14/05/2013,  foram apresentados  os 
achados de auditoria à Diretoria e assessores da Fundac.

Na  oportunidade,  foi  apresentada  e  discutida  a  Matriz  de  Achados  de  auditoria, 
sendo que as observações apresentadas, consideradas pertinentes pela equipe de 
auditoria, foram contempladas no ajuste do instrumento, bem como na elaboração 
do presente Relatório.

IV CONCLUSÃO

A auditoria objetivou avaliar como a ação vem sendo operacionalizada pela Fundac. 
Para  esta  avaliação  foram analisadas  quatro  questões  de  auditoria  que  versam 
sobre  a regionalização da ação no Estado da Bahia;  a  estruturação física  e de 
pessoal das unidades de internação e semiliberdade; a integração operacional entre 
os órgãos envolvidos (Ministério Público, Defensoria Pública, Segurança Pública e 
Assistência Social) e o monitoramento e avaliação da ação. 

Da avaliação realizada resultaram diversos achados da auditoria conforme segue:

Achado Item do Relatório
REGIONALIZAÇÃO II.1

Unidades de atendimento socioeducativo (internação e semiliberdade) não implantadas 
em todos os polos do Estado II.1.1

As  visitas  íntimas,  previstas  em  lei,  não  ocorrem  em  nenhuma  das  unidades  de 
atendimento socioeducativo II.1.2

Limitação das ações voltadas ao atendimento do egresso e suas famílias em razão da 
distância dos municípios de origem dos socioeducandos II.1.3

ESTRUTURA  FÍSICA  E  DE  PESSOAL  NAS  UNIDADES  DE  INTERNAÇÃO  E  DE 
SEMILIBERDADE II.2

Ocupação inadequada das unidades de cumprimento de medida socioeducativa II.2.1
Unidades  de  internação  e  de  semiliberdade  não  atendem  aos  parâmetros  físicos 
estabelecidos pelo Sinase II.2.2

Insuficiência de quadro funcional próprio da Fundac para execução da ação II.2.3
Atendimentos  não  realizados  sistematicamente  nas  unidades  de  internação  e  de 
semiliberdade II.2.4 

INTEGRAÇÃO OPERACIONAL DE ÓRGÃOS DO JUDICIÁRIO,  MP,  DP,  SEGURANÇA 
PÚBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL II.3

O Estado da Bahia conta com uma única Central de Pronto Atendimento em Salvador e 
um  Pronto  Atendimento  na  Case  Melo  Matos  em  Feira  de  Santana,  sem  o 
funcionamento do plantão interestadual legalmente previsto

II.3.1
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Aplicação de sanção disciplinar de isolamento sem cumprimento dos ritos formais II.3.2
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO  PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO 
PELA FUNDAC E SEUS RESULTADOS II.4

Inexistência  de  acompanhamento,  monitoramento  e  de  indicadores  com  vistas  à 
avaliação do sistema socioeducativo II.4.1

Precariedade  de  funcionamento  e  alimentação  do  Sistema  Nacional  de 
Acompanhamento de Medidas Socioeducativas (Sipia/Sinase) II.4.2

A  fim  de  contribuir  para  o  melhor  desempenho  da  ação,  foram  propostas 
recomendações entre as quais destacam-se: 

À Sedes e órgãos institucionais articulados com a ação:

• implantar  unidades  com  base  nas  demandas  existentes,  obedecendo  a 
regionalização estabelecida;

• executar o PPA de acordo com a proposta de implantação de unidades nas 
regiões apontadas;

• prever orçamento  adequado para  construção  e  implantação  de  unidades 
socioeducativas;

• mobilizar  a  opinião pública para a indispensável  participação dos diversos 
segmentos  da  sociedade  no  processo  de  reinserção  do  adolescente  na 
comunidade,  objetivando  uma  melhor  compreensão/aceitação  social  do 
adolescente  envolvido  em  ato  infracional,  viabilizando  a  instalação  de 
unidades de semiliberdade em bairros comunitários;

• conceder auxílio  financeiro  com  critério  e  regularidade  para  visita  de 
familiares residentes em outros municípios;

• agilizar a implementação das normas com o objetivo de viabilizar as visitas 
íntimas;

• criar  espaço próprio para visitas íntimas nas unidades de internação onde 
esse  ainda  não  existe,  de  acordo  com os  parâmetros  estabelecidos  pelo 
Sinase;

• promover  ações  com  vistas  à  regionalização  das  Cafes  visando  a 
continuidade do atendimento ao adolescente e suas famílias, no pós-medida, 
nos seus municípios de origem;

• adequar a composição das equipes profissionais, objetivando a ampliação do 
atendimento,  acolhimento  e  acompanhamento  dos  jovens  em  liberação 
judicial e suas famílias;

• promover  ações  voltadas  para  a  mobilização  da  opinião  pública  nos 
municípios de origem do egresso visando o seu acolhimento pelos diversos 
segmentos da sociedade e, em especial, daqueles detentores de oferta de 
cursos profissionalizantes e de emprego;

• adotar estratégias para o efetivo acompanhamento do adolescente no pós-
medida,  com  vistas  a  alimentar  um  banco  de  dados  capaz  de  fornecer 
informações acerca dos resultados da medida socioeducativa;
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• ampliar de forma regionalizada a oferta de unidades de internação;
• estabelecer  fórum  de  discussão  amplo,  com  vistas  à  sensibilização  dos 

diversos segmentos sociais, órgãos e Poderes Estaduais e Municipais, meios 
de comunicação e representações religiosas, no sentido de que a internação 
deva constituir uma medida de último recurso, como preconizado pelo ECA, 
Sinase e regras das Nações Unidas;

• elaborar  estudos  sobre a infração juvenil feminina a fim de dimensionar as 
necessidades e desenvolver políticas públicas adequadas;

• alocar recursos para a construção, reforma e manutenção das unidades de 
internação,  de  forma  que  as  instalações  preencham  requisitos  de  saúde, 
higiene e dignidade humana;

• promover estudo de viabilidade que indique se há possibilidade ou não da 
continuidade de funcionamento da Case Juiz Melo Matos;

• realizar inspeções periódicas por  meio de  servidor devidamente constituído, 
não pertencente à empresa ou ONG prestadora do serviço;

• elaborar plano de ação visando a manutenção preventiva e corretiva  com 
vistas à preservação das instalações das unidades;

• implantar unidades de semiliberdade localizadas em bairros comunitários e 
em moradias residenciais, proporcionando a vivência do adolescente na sua 
comunidade até a sua total liberação do sistema;

• promover uma necessária mudança na política de pessoal do Estado no que 
respeita à Fundac, visando o preenchimento gradativo,  através de concurso 
público, dos quadros das carreiras técnicas específicas e das carreiras de 
graduação  superior  específicas,  como  também  das  administrativas,  no 
quantitativo  mínimo  necessário  ao  trabalho  nas  unidades  de  atendimento 
socioeducativo existentes e planejadas, inclusive as de semiliberdade;

• padronizar os atendimentos a serem realizados pelas diversas unidades;
• realizar estudos de caso, regularmente, para todos os adolescentes, com a 

participação de equipes técnicas completas;
• proceder  ao  acompanhamento  individual  do  socioeducando  através  da 

correta elaboração do PIA e de Relatórios de Avaliação;
• normatizar a oferta de atendimentos nas unidades, de forma a regularizar e 

garantir  a participação de todos os educandos nos atendimentos técnicos, 
ambulatoriais e de atividades de lazer e oficinas;

• acompanhar,  monitorar  e  avaliar  os atendimentos técnicos e ambulatoriais 
quanto  aos  aspectos  quantitativos  e  qualitativos,  por  unidade  e  por 
adolescente atendido;

• disponibilizar os recursos materiais necessários ao funcionamento regular das 
oficinas e dos serviços médico, odontológico e de fisioterapia;

• elaborar normas internas unificadas com previsão de regime disciplinar;
• instaurar processo disciplinar para aplicação de qualquer sanção, garantindo 

a ampla defesa e o contraditório;
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• comunicar  os  casos  de  aplicação  das  sanções  ao  Defensor  Público,  ao 
Ministério Público e à autoridade judiciária no prazo de 24 horas;

• promover  uma  maior  fiscalização  do  órgão  gestor  visando  garantir  a 
inexistência de medidas disciplinares que traduzam um tratamento  indigno, 
tais  como  incomunicabilidade,  celas  escuras  ou  isolamento  que  possam 
comprometer a saúde física ou mental do adolescente;

• implantar  sistema  que  permita  a  efetiva  fiscalização,  acompanhamento  e 
monitoramento da prestação de serviço de assistência, proteção e apoio aos 
adolescentes  em  regime  de  internação  provisória  e/ou  cumprindo  medida 
socioeducativa  pela  empresa  contratada  para  tal  fim,  bem como  sobre  a 
execução da medida de semiliberdade realizada através de convênios;

• elaborar relatórios de avaliação e monitoramento periódicos e consistentes, 
contendo  informações  quantitativas,  qualitativas  e  identificadas,  buscando 
uma efetiva avaliação de resultados, com correção de rumos e solução das 
irregularidades;

• elaborar  e  implementar  os  indicadores  propostos  pelo  Sinase,  visando  a 
melhoria das ações de planejamento e dos dados estatísticos baseados em 
parâmetros de avaliação confiáveis;

• acompanhar  a  qualidade do ensino,  bem como do cumprimento  da  carga 
horária formal dentro das unidades de internação, possibilitando a produção 
de conhecimento sobre a situação e o contexto dos programas relativos à 
rede de ensino formal e profissionalizante;

• Viabilizar  as  condições  técnicas  necessárias  ao  pleno  funcionamento  do 
sistema, possibilitando o acesso a informações que subsidiarão a adoção de 
decisões governamentais sobre políticas voltadas ao adolescente envolvido 
em ato  infracional,  permitindo o  acompanhamento  do  funcionamento  e de 
resultados da ação de ressocialização;

• Encaminhar aos fóruns nacionais, quando das reuniões periódicas, proposta 
de que o sistema venha a contemplar a consolidação automática dos dados 
para efeito de estatísticas e compartilhamento dos dados em âmbito nacional, 
visando a transparência das ações governamentais.

Aos  órgãos  integrantes  do  sistema  socioeducativo  (Sedes/Fundac,  Poder 
Judiciário, MP e DP):

• criar  Centrais  de  Pronto  Atendimento  regionalizadas,  possibilitando  o 
atendimento do adolescente o mais próximo possível  ao seu município de 
origem, com menor tempo de permanência nas delegacias municipais;

• melhorar  a  articulação entre  os  diversos  setores  envolvidos  na  ação, 
permitindo  maior  agilidade  no  encaminhamento  e  execução  da  medida 
socioeducativa;

• ampliar os quadros de pessoal dos diversos órgãos integrantes do sistema, 
possibilitando o  atendimento  diuturno  dos adolescentes  envolvidos em ato 
infracional, inclusive nos finais de semana e feriados;
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• disponibilizar local próprio (PA) para acolhimento do adolescente envolvido 
em ato infracional no momento da sua apreensão;

• adotar as medidas necessárias à criação de Varas da Infância e Juventude, 
Promotorias e Defensorias Públicas.

Espera-se que a implementação dessas recomendações contribua para o êxito da 
ação a fim de garantir a reinserção, na sociedade, dos adolescentes em conflito com 
a lei, com a ampliação e qualificação do atendimento socioeducativo no Estado.

Desta forma, sugere-se  à Exma. Sr.  Conselheira Relatora, notificar a  Diretora da 
Fundac, para que remeta ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia,  com a maior 
brevidade possível,  Plano de  Ação contemplando cronograma de implementação 
das recomendações, com os respectivos responsáveis.

Gerência 5B, 04 de julho de 2013

Marcos André Sampaio de Matos Iara Araújo Mota
Coordenador de Controle Externo Gerente de Auditoria

Maria da Glória Moura de F. Barbosa Geísa Maria de Abreu Guimarães
Líder de Auditoria Auditora

Genival Santana dos Santos Izabela Goulart de Sant'Anna
Agente de Controle Externo Analista de Controle Externo
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ANEXO I – Relatório de Visita Técnica
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