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Interinstitucional  
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Agenda Institucional/Fortalecimento de Parcerias 

 

Parceria com PERNOH 

A parceria entre a FASEPA, a Fundação Papa João XXIII (FUNPAPA) e a ADRA Regional 

Norte realizou ação de tratamento terapêutico em 25 socioeducandos da Fundação e mais de 100 

pessoas da comunidade do bairro do Una na capital paraense, utilizando a máquina REAC (Radio 

Eletric Conveyer Assimetric), para o tratamento de desconfortos sem causas aparentes. A ação 

aconteceu no polo do Projeto Escrevendo e Rescrevendo a Nossa História (PERNOH), projeto 

executado pelo Ministério Público do Trabalho e do Tribunal de Justiça do Pará e administrado pela 

Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÃO: APOIO A GESTÃO E AOS 
SERVIÇÕES SOCIASSISTENCIAIS 
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Parceria com TerPaz Recomeçar 

  A parceria entre a FASEPA e a Secretaria Estratégica de Cidadania (SEAC) possibilitou a 

participação de egressos das medidas socioeducativas da FASEPA em mais uma etapa do “Projeto 

TerPaz Recomeçar”. O Projeto do Governo do Pará/SEAC com a iniciou com a segunda turma de 

cursos profissionalizantes, em 23/11/2020, no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI). O projeto visa fortalecer a cultura de paz no Estado, contribuindo para o processo de 

ressocialização e inserção no mercado de trabalho. 

O Curso de mecânica de refrigeração contou com 10 socioeducandos da FASEPA em regime 

de semiliberdade e que estão em pós-cumprimento de medida socioeducativa. Os alunos 

receberam uma bolsa auxílio, no valor de 300 reais, auxílio transporte e lanche. Ao término do 

curso, os participantes estariam aptos a receber financiamento para aquisição de equipamentos 

com o objetivo de exercitar a profissão através do CREDCIDADÃO/BANPARÁ. 

 

          

 

Parceria com CIEPAS 

Como forma de celebrar os bons resultados obtidos com a parceria institucional de 28 anos 

de serviços prestados, o presidente da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (FASEPA), 

Miguel Fortunato, e a diretora da Diretoria de Atendimento Socioeducativo (DAS), Vilma Moraes, 

receberam das mãos do major da Polícia Militar do Pará, Maurício Santana, que está à frente da 

Companhia Independente Especial de Polícia Assistencial (CIEPAS) a Comenda ‘Patrimônio do 

Povo Paraense’.  

O CIEPAS atua de forma sistêmica e participativa com toda a comunidade socioeducativa 

nas 13 unidades da FASEPA, incluindo Marabá e Santarém. “Essa medalha representa muito, já que 
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ela é designada para algumas autoridades, que nesses 28 anos, contribuíram para a parceria com a 

nossa corporação”, destacou o major Santana. 

 

               

 

Parceria com ONU - Programa Cidadão Digital 

O programa Cidadão Digital da SaferNet em parceria com o Facebook visa levar cidadania 

digital para 30 mil jovens de 13 a 17 anos das escolas públicas ou em situação de vulnerabilidade no 

Brasil, ou em cumprimento de medidas socioeducativas. 14 (Quatorze) Estados foram 

contemplados com o programa, e, entre eles, o Estado do Pará. O programa de cidadania digital 

abrange 5 eixos: Segurança Digital, Prevenção e enfrentamento a violência online, Relacionamentos 

saudáveis na rede, Autocuidado e Saúde Emocional nas redes e Educação Midiática. 

Os Embaixadores para a Juventude da ONU, Karla Giovanna Braga e Matheus Botelho, 

estiveram reunidos com o Presidente da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará, Miguel 

Fortunato, e os diretores Vilma Moraes e Darley Barros, para implantação da parceria 

FASEPA/ONU, no Programa Cidadão Digital como medida socioeducativa para os socioeducandos 

da Fundação. "Nessa parceria queremos implantar o programa Cidadão Digital como uma medida 

socioeducativa e de direito para os jovens infratores da FASEPA", citou Karla Giovanna. 
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Parceria com UEPA  

A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (FASEPA) reestabeleceu a parceria com 

a Universidade Estadual do Pará (UEPA) para dar continuidade ao convênio firmado entre as 

partes que visa promover à saúde e o bem estar dos servidores da Fundação por meios de um 

conjunto de ações preventivas como acidentes de trabalho e doenças ocupacionais com a 

participação de estudantes do 4º ano de Terapia Ocupacional que desenvolverão suas atividades 

três vezes na semana junto aos servidores. 

                                           

 

Parceria com Associação Polo Produtivo do Pará  

A parceria com Associação Polo Produtivo do Pará - Fábrica Esperança rendeu ao projeto-

piloto do Polo Produtivo na Socioeducação, pelo segundo ano consecutivo, a Comenda Mérito de 

Promoção de Justiça Social concedida pelo Ministério Público do Trabalho do Estado do Pará 

(MPT-PA) e o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). O evento de entrega da Comenda 

ocorreu em dezembro de 2020 no auditório do Hospital Adventista de Belém.   O projeto, cujo 

objetivo é garantir a qualificação profissional e a integração produtiva para geração de 

empregabilidade a socioeducandos de 18 a 21 anos potencializando suas perspectivas para quando 

conquistarem a liberdade consolidou-se como Modelo de Gestão de qualidade na Socioeducação. 
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 Parcerias com o Sistema S e outros 

As parcerias com o Sistema ‘S’, firmadas via Termos de Cooperação Técnica neste ano de 2020, 

constituem-se, também, em um grande passo para o preenchimento material do direito fundamental à 

profissionalização dos socioeducandos e socioeducandas atendidos pela FASEPA.  

 

QUADRO 2. Panorama das parcerias com Sistema S com a Socioeducação no Pará – 2020. 

 

 

A parceria entre a FASEPA e o SENAC promoveu a partir do dia 18 de janeiro de 2020 o 

curso de Técnicas Básicas em Confeitaria. A ação foi realizada no Centro de Educação Profissional 

de Ananindeua do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) com a carga horária de 40 

horas e foi destinada aos socioeducandos do Centro de Adolescentes em Semiliberdade I (CAS I) e 

CAS II.   

       

 

 

 

 

PARCEIROS 

SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM RURAL 

SENAR/AR/PA 

SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM COMERCIAL – 

SENAC 

SERVIÇO BRASILEIRO DE 
APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS – SEBRAE/PA 

SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - 

SENAI 

STATUS DA 
PARCERIA 

Termo de Cooperação Técnica 
nº 001/2020, assinado em 

janeiro de 2020. 

Termo de Cooperação Técnica 
nº 003/2020, assinado em 

setembro de 2020. 

Termo de Cooperação Técnica 
nº 009/2020 - SEBRAE, 

assinado em outubro de 2020. 

Termo de Cooperação Técnica 
nº 002/2020 - SEBRAE, 

assinado em outubro de 2020. 

VIGÊNCIA 

36 Meses 

12 meses 

12 meses 

08 meses 
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Parceria com SEASTER (Programa 1º Ofício) 

A formalização de Termo de Cooperação Técnica firmado entre FASEPA e Secretaria de 

Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda – SEASTER, passa a garantir a inserção de 

socioeducandos e socioeducandas atendidos pela FASEPA, no mercado de trabalho por meio do 

Programa Primeiro Ofício, destinando 20% do total de vagas ofertadas à SEASTER, potencializando 

a capacidade geradora de trabalho, emprego e renda dos adolescentes e jovens que cumprem 

medidas socioeducativas no Estado do Pará. 

 

 

Parceria com ALEPA 

Na busca pelo trabalho em defesa da primeira infância a Assembleia Legislativa do Estado 

do Pará - ALEPA realizou em 22 de novembro de 2020, no plenário Newton Miranda, Sessão 

Especial de Instalação da Comissão da Primeira Infância, Criança e Adolescente da ALEPA.  

A sessão foi capitaneada pela deputada Nilse Pinheiro onde foi aprovada por unanimidade 

em sessão ordinária, e ocorreu de forma presencial. A abertura contou com a participação do 

titular da Fasepa, Miguel Fortunato, e de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas na 

instituição. 
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Participação em Conselhos e Espaços Coletivos de 

Políticas Públicas 

 

Comissão Interinstitucional do SINASE 

 

A Comissão Interinstitucional de Acompanhamento e Avaliação do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE) teve continuidade aos seus trabalhos por conferência on 

line. A Comissão, reinstalada por Decreto Governamental, é constituída pelos representantes 

titulares e suplentes dos seguintes órgãos/entidades designados por ato administrativo oficial: 

Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (FASEPA), Secretaria de Justiça e Direitos 

Humanos (SEJUDH), Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA), 

Secretaria Especial de Estado de Proteção e Desenvolvimento Social (SEASTER), Secretaria de 

Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), Secretaria 

de Estado de Saúde Pública (SESPA), Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS), Secretaria de 

Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD), Secretaria Estadual de Administração 

Penitenciária (SEAP), Secretaria Estadual de Esporte e Lazer (SEEL) e Secretaria Estadual de Cultura 

(SECULT).  

Participam mediante convite os representantes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará 

(TJPA), Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE), 

Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA), Federação das Associações de Municípios do 

Estado do Pará (FAMEP), Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB/PA) e Ouvidoria Geral 

do Estado do Pará (OGE), Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

 

 

FONACRIAD 

A FASEPA recebeu uma menção honrosa do Fórum Nacional de Dirigentes Governamentais 

de Entidades Executoras da Política de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (FONACRIAD) pela dedicação na gestão e execução das medidas socioeducativas no 

ano de 2020. Mesmo com as limitações das exigências dos protocolos de saúde devido à pandemia 

do COVID 19 a FASEPA conseguiu garantir a execução das ações previstas para 2020, mesmo que à 

distância com o auxílio da tecnologia. 
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 Os resultados positivos alcançados vão desde a formação profissional de socioeducandos e 

servidores ao acompanhamento e orientação técnica para os Municípios do Estado do Pará que 

têm a responsabilidade do cumprimento da execução das medidas socioeducativas em meio 

aberto.      

                                   

 

Parceria com os Municípios 

A FASEPA, por meio da CREAM, apoiou tecnicamente 135 municípios paraenses através de 

reuniões ampliadas de forma presencial (na região do Guajará; nos municípios de Ananindeua, 

Marituba, Benevides e Santa Bárbara do Pará); além disso, utilizou-se de instrumentos remotos 

como estratégia para alcançar a meta prevista de 144 municípios apoiados, tendo em vista a 

inviabilidade de visitas presenciais devido o cenário da pandemia. Para tanto, o assessoramento foi 

dado através de telefonemas, e-mails e a realização de videoconferências, o que não gerou custos 

financeiros, fazendo com que a meta física programada fosse atendida em 94%. 

 

   

 Assessoramento em 

Benevides 

Assessoramento em Santa 

Bárbara 

Videoconferência - Baixo Amazonas, 
Lago de Tucuruí e Tapajós 
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Capacitação dos Operadores do Sistema de Garantia de 
Direitos 

 

Esta ação tem como objetivo o fortalecimento da Gestão do SUAS e SINASE tendo sido 

realizada por meio de Videoconferências para discussão do SINASE com os atores da Política de 

Atendimento Socioeducativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram realizadas 19 videoconferências com o Tema: “Processo de Implementação da Política e 

elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo” com o objetivo de capacitar os operadores do 

Sistema de Garantia de Direitos, para a elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, 

abordando desde o Atendimento Inicial, a execução das Medidas Socioeducativas, finalizando com orientações 

sobre o acompanhamento aos adolescentes/jovens pós medida socioeducativa, alcançando as 12 regiões de 

integração, com a participação de 109 municípios que equivale a 75,69% do total de 144, com a participação 

de 900 Atores Sociais, entre Técnicos do CREAS, CRAS, Coordenadores, Gestores do SUAS, Conselheiros de 

Direitos, Conselheiros Tutelares, Técnicos da Saúde e Educação que estão conduzindo o processo político-social 

de Elaboração dos Planos Municipais, assim como a qualificação da execução das Medidas em Meio Aberto de 

Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade e Acompanhamento aos Adolescentes/jovens Pós-

Cumprimento de Medidas Socioeducativas. 

A realização das videoconferências neste momento de pandemia trouxe a aproximação entre Estado e 

Município corroborando com os compromissos institucionais de qualificar e aperfeiçoar o atendimento 

AÇÃO: CAPACITAÇÃO DE 
TRABALHADORES DO SUAS, 
SINASE E SISAN 
 

900 
Participantes 

109 
Municípios 

75,7%  dos 

Municípios 

Paraenses 
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socioeducativo, para a efetivação das ações de reinserção social dos adolescentes/jovens e seus familiares 

usuários do serviço e o fortalecimento da rede de serviços municipal, através da elaboração do Plano Municipal 

de Atendimento Socioeducativo. 

 

QUADRO  3- Videoconferências realizadas para os operadores do Sistema de Garantia de Direito por 
Região de Integração. Pará, 2020. 

REGIÃO 
VIDEOCONFERÊNCIAS 

REALIZADAS 

Nº TOTAL DE 
PARTICIPANTES 

MUNICÍPIOS PARTICIPANTES 

ARAGUAIA 124 

Água Azul do Norte, Bannach, Conceição do Araguaia, Floresta do 
Araguaia, Ourilândia do Norte, Pau D’arco, Redenção, Rio Maria, 
Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, 
Sapucaia, Tucumã, Xinguara.  

 

BAIXO AMAZONAS 
107 

Alenquer, Almeirim, Belterra, Curuá, Faro, Juruti, Mojuí dos 
Campos, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Santarém, 
Terra Santa.  

CARAJÁS 102 

Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Canaã dos 
Carajás, Curionópolis, Eldorado dos Carajás, Marabá, Parauapebas, 
Palestina do Pará, Piçarra, S. Domingos do Araguaia, S. Geraldo do 
Araguaia, S. João do Araguaia.  

GUAMÁ 114 
Santa Maria do Pará, Castanhal, Inhangapi, São Francisco do Pará, 
São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá, Vigia, São Caetano 
de Odivelas, Maracanã, Marapanim.  

GUAJARÁ 

 
57 Ananindeua, Belém, Benevides Marituba e Santa Bárbara. 

  

LAGO DE TUCURUÍ 49 Breu Branco, Goianésia, Itupiranga, Jacundá, Nova Ipixuna, Novo 
Repartimento, Tucuruí.  

 

CAETÉ 

 

55 
Bonito, Bragança, Cachoeira do Piriá, Capanema, Nova Timboteua, 
Peixe Boi, Primavera, Quatipuru, Santarém Novo, S. João de 
Pirabas, Tracuateua, Viseu.  

 

CAPIM 
67 

Abel Figueiredo, Aurora do Pará, Bujaru, Concórdia do Pará, Dom 
Eliseu, Garrafão do Norte, Ipixuna do Pará, Irituia, Mãe do Rio, 
Nova Esperança do Piriá, Ourém, Paragominas, Tomé-açu, 
Ulianópolis.  

MARAJÓ 91 
Afuá, Anajás, Bagre, Breves, Cachoeira do Arari, Chaves, Curralinho, 
Melgaço, Muaná, Ponta de Pedras Salvaterra, Gurupá, Portel, São 
Sebastião da Boa Vista, Soure, Santa Cruz do Arari.  

TAPAJÓS 

 
39 Itaituba, Novo Progresso, Rurópolis, Trairão, Aveiro. 

TOCANTINS 70 Abaetetuba, Acará, Baião, Barcarena, Cametá, Igarapé-Miri, 
Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Moju, Oeiras do Pará, Tailândia. (11) 

XINGU 25 Altamira, Pacajá, Senador José Porfirio, Placas, Porto de Moz, 
Vitoria do Xingu 

TOTAL 900 109 municípios 

Fonte: FASEPA 
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Elaboração dos Planos Municipais de Atendimento Socioeducativo no 
Estado do Pará 

 

GRÁFICO 3.  Status nos municípios na elaboração dos Planos Municipais. Pará, 2020. 

 

Fonte: FASEPA-Monitoramento CREAM 

 

A situação dos Planos Municipais no Estado, acompanhada pela CREAM, atualmente é de 83 municípios 

com Planos elaborados e aprovados pelo Conselho de Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, que 

correspondem a 57,64% dos 144 municípios do Pará. Comparando ao ano de 2019, que havia 67 municípios com 

planos, isto é, 46,52% verificamos que tivemos um importante acréscimo de 10,12%, tais percentuais 

representam um grande esforço realizado pelas equipes técnicas através de trabalhos remotos que foram 

responsáveis pela elaboração dos planos. 

Quanto aos 33 municípios sem Plano, registrando 22,91% do total de municípios, em comparação com 

2019, quando haviam 55 sem Plano, isto é, 38,19%, constatou-se ter havido uma redução de 15,28% no número 

de municípios sem o Plano Municipal elaborado.  

A elaboração dos Planos Municipais concretiza a organização estrutural e organizacional do Sistema 

Socioeducativo, elencando distintas ações prioritárias, de formas integradas com todas as políticas municipais, 

pensadas a curto, médio e logo prazo, visando a garantia da proteção integral a todos os adolescentes e jovens 

em cumprimento de Medidas Socioeducativas. A seguir gráfico demonstrativo das regiões de integração e 

percentual de Planos elaborados. 

 

 

 

 

0 

28 

33 

65 

83 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Apenas Elaborado

Diagnóstico

Sem plano

Aprovado em Revisão

Aprovado pelo CMDCA



53 
 

GRÁFICO 4. Percentual de Planos elaborados municipais por Região de Integração. Pará – 2020. 

 

Fonte: FASEPA- Monitoramento CREAM 

 

No Gráfico 4 é extremamente importante lembrar que o acompanhamento aos municípios durante a 

pandemia foi realizado de forma virtual, com exceção da região Guajará que aconteceu virtual e presencial. No 

cenário atual dos Planos Municipais nas 12 Regiões de Integração, a região Marajó que é composta por 16 

municípios, apenas 03 tem o plano elaborado, que equivale a 18,8% do total. Apesar de todos os esforços 

realizados, não foi possível alterar o cenário. A Região Baixo Amazonas com 13 municípios, apenas 04(quatro) 

tem Plano Municipal, correspondendo a 30,76%. As regiões que tiveram um significativo aumento no número de 

Planos foram as regiões de Caeté, Capim, Carajás e Lago de Tucuruí. 

 

ATIVIDADES IMPACTANTES: 

As ações de impacto em 2020 foram: 

1. 10 municípios finalizaram a elaboração de Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo: Curuçá, 

Magalhães Barata, Quatipuru, Primavera, Santarém Novo, Tomé Açu, Ourém, Terra Santa, Brejo Grande do 

Araguaia e São Geraldo do Araguaia; 

2. 04 municípios com Planos Municipais revisados: Augusto Corrêa, Altamira, Jacundá e Tucuruí. 

3. Elaboração de Projetos Político Pedagógicos para o atendimento Socioeducativo em Meio Aberto; 

4. Formação da Comissão Intersetorial para a elaboração dos Planos Municipais. 

Além da elaboração dos Planos, a Coordenadoria de Regionalização e Municipalização realizou o 

monitoramento do número de adolescentes/jovens em cumprimento das Medidas em Meio Aberto, através da 

Planilha de Controle/Pesquisa enviada semestralmente a todos os municípios solicitando informações de 
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adolescentes que foram sentenciados com Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de LA, PSC e LA/PSC 

executadas no âmbito dos CREAS/Secretarias Municipais de Assistência Social e Remissão, Advertência, 

Obrigação de Reparar o Dano, sendo estas Medidas Socioeducativas aplicadas e executadas pela própria 

autoridade Judiciária. As planilhas foram enviadas às Secretarias Municipais de Assistência Social/CREAS para o 

seu preenchimento. Como resultado de 144 municípios, 43 devolveram a planilha preenchida, equivalendo a 

29,86% do total, cujos números equivalem aos adolescentes e jovens com continuidade em 2020 e aos que 

foram sentenciados no período.  

A CREAM monitorou a origem do sentenciamento das Medidas de LA e PSC, se foram aplicadas como 

primeira medida ou se foi de progressão da Internação para o Meio aberto, destacando o percentual de 50,14% 

de sentenças como primeira MSE contra 44,86% de sentenças de Progressão, dessa maneira conclui-se que os 

magistrados estão priorizando as Medidas em Meio Aberto. 

O atendimento aos adolescentes e jovens pelas equipes técnicas municipais aconteceram através de 

telefonemas e por escala de atendimento, durante a pandemia COVID-19, mas todos os encaminhamentos 

foram realizados como: inserção no CADUNICO, Beneficio Emergencial do Governo Federal, Bolsa Família e 

outros, garantindo o atendimento aos serviços básicos e a condição de renda mínima ao público da Proteção 

Social. 

No GRÁFICO 5 apresenta o demonstrativo dos resultados obtidos pela Coordenadoria de Regionalização 

e Municipalização. 

 

GRAFICO 5 – Socioeducando em Medidas Socioeducativas de Meio Aberto, por gênero no Pará. Janeiro 
a outubro, 2020. 

 

Fonte: CREAS/CRAS 
Elaboração: FASEPA 
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Conforme o Gráfico 5, 740 socioeducandos deram entrada no sistema socioeducativo para o 

cumprimento de Medidas em Meio Aberto como progressão do meio fechado (Medida socioeducativa de 

Internação) ou como primeira medida sentenciada pelo Juiz da Comarca do município de origem do 

adolescente/jovem, no período de janeiro a outubro. Desse total que deram entrada no sistema socioeducativo 

nos municípios paraenses, 652 são do sexo Masculino e 88 do sexo Feminino em Liberdade Assistida, 309 

(Masculino) e 40 (Feminino) em Prestação de Serviços à Comunidade, 101 (Masculino) e 22 (Feminino) em 

medida cumulada de LA/PSC 242 (masculino) e 26 (feminino). 

O gráfico 6 demonstra a situação dos 740 socioeducandos em Medida de Meio Aberto, no período de 

janeiro a outubro de 2020. 

 

GRÁFICO 6 – Demonstrativo da situação dos Socioeducandos em Medidas 
Socioeducativas de Meio Aberto no Pará – Janeiro a outubro, 2020. 

 

Fonte: CREAS/CRAS 
Elaboração: FASEPA 
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Ações de Combate e Mitigação dos efeitos da Pandemia 
da COVID-19 

 

Desde o início da Pandemia em março de 2020 e, em atendimento aos Decretos 

Governamentais, a FASEPA buscou prevenir e estabelecer procedimentos através de Portarias 

Institucionais e orientações específicas para enfrentar esta situação excepcional. Priorizou tomar 

medidas preventivas procurando extrair delas a melhor efetividade sem comprometer a segurança 

e a salubridade que deve permear o ambiente de trabalho. 

Tomamos como iniciativa diversas medidas para suprimento das Unidades Socioeducativas 

para a prevenção da COVID-19, desde equipamentos de proteção individual álcool (líquido e em 

gel  a 70%) e EPIs (Máscara e Luvas) até os saneantes para limpeza e desinfecção das áreas 

comuns, adquiridas pela própria fundação, além de doações de instituições parceiras. 

 Atenção à saúde dos servidores, socioeducandos e familiares 

          No que tange aos atendimentos psicossociais, que possibilitam a melhoria da qualidade de 

vida do servidor e seu desenvolvimento pessoal e profissional, o Núcleo de Gestão de Pessoas - 

NGP atendeu servidores em situação de risco acometidos pelo Covid-19 conforme a Portaria 

FASEPA nº240 de 23/03/2020. O quadro abaixo demonstra o quantitativo de atendimentos 

consolidado de acordo com as informações enviadas pelos gestores das UASES e Setores da 

FASEPA. Os testes realizados pelos servidores foram feitos em rede de saúde pública e privada por 

busca espontânea. 

TABELA 3 - Servidores atendidos no NGP segundo a testagem do COVID-19 no período de 01/04 a 
31/12/2020.  

Região de 

Integração 
Município Suspeitos 

Servidores Testados 

Positivos 

Servidores Testados 

Negativos 

Servidores que não 

Realizaram Testes 

Guajará 

Ananindeua 61 35 04 22 

Belém 112 42 15 26 

Benevides 17 10 0 07 

Carajás Marabá 02 01 01 0 

Baixo Amazonas Santarém 17 03 05 08 

Total  209 91 25 63 

Fonte: NGP 

AÇÃO: COVIDPARÁ – AÇÕES DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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A criação do GT SAÚDE COVID-19, responsável pelo Eixo Saúde, desempenhou as atividades 

relacionadas à prevenção, acompanhamento dos socioeducandos e familiares, tanto nas unidades, 

como aqueles que se encontravam em convivência familiar estendida, investindo nas testagens de 

socioeducandos custodiados nas unidades de modo geral e dos servidores, a fim de prevenir e 

combater a pandemia no âmbito institucional.  

As ações de prevenção e combate ao COVID-19 foram acompanhadas diuturnamente 

através de seus Grupos Técnicos organizados em todas as Unidades Socioeducativas no sentido de 

dirimir toda e qualquer dificuldade que porventura pudesse ocorrer na execução das atividades 

propostas, buscando sempre o aprimoramento do trabalho, garantindo o apoio necessário, visando 

evitar qualquer contaminação no interior de qualquer unidade socioeducativa. 

Os protocolos de atendimento nas Unidades de Internação e Semiliberdade foram 

respaldados nas legislações pertinentes e notas técnicas buscando mitigar os efeitos da pandemia 

nas unidades da FASEPA, visando à prevenção no âmbito socioeducativo:  

1. Os adolescentes com suspeita/confirmados e/ou com sintomas leves eram atendidos em 

consulta clínica com a Dra. Conceição Fragoso, médica da fundação, ou em unidades de pronto 

atendimento para avaliação, iniciando o tratamento com Azitromicina 500mg + Ivermectina 6mg, e 

sintomáticos (paracetamol ou dipirona) de acordo com prescrição médica. Realizada a notificação 

dos casos suspeitos e isolados por 14 dias em seguida o jovem era liberado para convivência 

familiar com medicação prescrita e assegurada pela rede pública com as devidas orientações de 

isolamento, uso de máscaras e separação de utensílios de uso doméstico. 

2. Os adolescentes com sintomas graves foram devidamente acompanhados e tratados; após o 

período foram reavaliados para certificação do tratamento ou solicitados novos exames específicos 

de sorologia e tomografia, custodiados pela FASEPA, quando não se conseguia pela rede pública de 

atendimento à saúde.  

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

240 testes 

rápidos  para 

COVID-19  
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Por meio da Secretaria de Estado de Saúde - SESPA foram recebidas 240 (duzentos e quarenta) 

unidades de testes rápidos para COVID-19 na FASEPA. Também contamos com as parcerias da Secretaria 

Municipal de Saúde de Ananindeua – SESAU e Secretaria Municipal de Saúde de Belém – SESMA, que em 

muito contribuíram na prevenção e combate do contágio no âmbito da execução onde foram testados 

adolescentes e jovens que se encontram cerceados da liberdade na medida cautelar de internação 

provisória nas unidades de Belém, Marabá e Santarém, bem como, os que estão nas medidas 

socioeducativas de internação e semiliberdade.  

GRÁFICO 7 - População Socioeducativa atendida com ações do COVID-19. Pará, 2020. 

 

Fonte: NGP 

GRÁFICO 8 – Panorama de ação COVID-19 na socioeducação. Pará, 2020. 

 

              

                                    

Fonte: NGP 

Provisória 

 484 Internação 

466 

Semiliberdade 

81 

1.031        
total atendidos 

51 casos 

suspeitos 

359 
Testados 

322 
Descartados 

Nenhum           

Óbito 

51 casos 

confirmados 

37      

curados 
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TABELA 4 - Atendimento médico na Socioeducação do Pará - 2020 
 

TIPO DE ATENDIMENTO MÉDICO ATENDIMENTO 
VACINADOS - TRÍPLICE VIRAL, INFLUENZA/ ATT, CPC13 252 

CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS  
EXAMES CLÍNICOS 246 

DERMATOLOGIA 106 

ODONTOLOGIA 270 

PNEUMOLOGISTA 49 

INFECTOLOGISTA 14 

DIABETES 17 

ORTOPEDIA 02 

CLÍNICO GERAL 939 

PSIQUIATRA 721 

URGENCIA E EMERGENCIA 512 

TRATAMENTO ALCOOL E DROGAS 761 

TRANSTORNO MENTAL 73 

DISPENSAÇÃO DE PSICOTRÓPICOS 1.440 
           Fonte: GT SAÚDE – CASE/DAS 

Além das ações da Fundação foram recebidas ações e doações de organizações parceiras que 

contribuíram para a prevenção e combate ao COVID-19 dentro das unidades administrativas. 

 

QUADRO 4  - Doações de insumos de higiene recebidos pela FASEPA - 2020 

 

•240 Kits de sabonetes NATURA nas unidades BELÉM, REGIÃO 
METROPOLITANA, MARABÁ E SANTARÉM e instalação de pias nas 
entradas das unidades, objetivando a lavagem das mãos de servidores 
e outras pessoas que adentrassem o espaço. 

UNICEF 

•Entrega de 172 kits higiene nas unidades de internação contendo: 01 
rolo papel higiênico, 02 sabonetes, 01 shampool, 01 condicionador, 01 
desodorante, 01 escova de dente, 02 barbeadores, 01 máscara de TNT, 
por kit. Para meninas acrescentou-se 01 pacote de  absorvente. 

IGREJA UNIVERSAL 

•20 unidades de álcool em gel e 14 pacotes com 03 máscaras 
reutilizáveis. FUNCIONÁRIOS DO BANCO 

DO BRASIL (SANTARÉM) 

•40 caixas de sabonetes 

ADRA 

•Álcool líquido e em gel 

SEPLAD 

•Máscaras produzidas no Polo Produtivo da Socioeducação para 
distribuição aos socioeducandos e servidores da Fundação. Associação Polo Produtivo 

do Pará 
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Eixo Estratégico: 

Adequações das 

Instalações 

Físicas  



61 
 

 

 

 

 

Adequação das Instalações Físicas 
 

A Logística e Infraestrutura física das unidades socioeducativas foi melhorada e readequada por 

meios de Programa de manutenção predial continuada executada por meio do Contrato no 

12/2019, de 02/07/2019,firmado com a empresa LIDER ENGENHARIA LTDA – EIRELI, de engenharia 

de manutenção predial preventiva e corretiva vigente na FASEPA.  

A meta programada no PPA para 2020 foi de 01 Unidade Readequada – CENTRO JUVENIL 

MASCULINO (CJM). No entanto foram realizadas manutenções prediais de natureza civil nas 

dependências das unidades socioeducativas de internação da FASEPA: CIJAM, UASE ANANINDEUA e 

APOENA, localizadas no Município de Ananindeua – PA.  

Para tanto foram utilizados recursos oriundos de Crédito Suplementar sem Redução no valor de R$ 

1.709.101,91 (Um milhão, setecentos e nove mil, cento e um reais e noventa e um centavos). 

 

          

 

 

 

 

 

 

AÇÃO: READEQUAÇÃO DE 
UNIDADE DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO 
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A implantação do sistema de vídeo-monitoramento nas unidades BENEVIDES, MARABÁ E 

SANTARÉM também retrata as melhorias na funcionalidade dos prédios para a segurança da 

comunidade socioeducativa. 
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V. CONCLUSÃO 
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Diante do cenário de incertezas que a Pandemia de COVID-19 (Coronavírus) acometeu o mundo e os 

governos locais a FASEPA não se furtou de exercer sua missão de coordenar a Política Estadual de 

Atendimento Socioeducativo e executar as medidas de privação e restrição de liberdade para a integração 

social do adolescente, buscando, das mais diversas formas, executar medidas de proteção integral visando à 

redução do potencial de contágio da COVID-19 para a preservação da vida e da saúde dos socioeducandos e 

também da comunidade socioeducativa conforme as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA, das diretrizes do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE e das orientações e 

normativas expedidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional. 

Dentre os nossos desafios para enfrentar as limitações geradas pelo distanciamento e isolamento 

social reflexos da pandemia, além de outras medidas sanitárias, desenvolvemos estratégias de estímulo à 

visão de futuro, organização e foco nos resultados impactantes para a capacitação/qualificação de 

adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas e sua inserção no mercado do trabalho. 

Nesse sentido, a expansão do Polo Produtivo da Socioeducação proporcionou aos adolescentes e jovens 

certificados na primeira etapa do Projeto o estímulo da incursão na cadeia produtiva e no Programa Bolsa 

Aprendizagem durante 180 dias, garantindo a inserção ao mercado de trabalho e assegurando um futuro 

que resignifique a sua trajetória. 

A execução das medidas de privação e restrição de liberdade foi garantida aos socioeducandos 

considerando todos os protocolos de segurança, higiene e distanciamento social definidos pelos órgãos de 

saúde pública, visando garantir os parâmetros socioeducativos previstos em Lei e nos eixos estratégicos de 

ação do SINASE.  

Na perspectiva para 2021 a Fasepa está comprometida em garantir os direitos dos Socioeducandos 

e, principalmente, um acolhimento que ofereça condições físicas humanizadas para estes, de acordo com os 

padrões definidos no SINASE, consolidando uma postura de gestão que está engajada em concretizar o que 

foi programado no PPA 2020-2023 com ações de impacto na qualidade de vida e no projeto de futuro dos 

adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas: 

5. Estimular a Profissionalização com a inclusão dos socioeducandos em programas de aprendizagem com 

base nas legislações federal e estadual (Programa 1º Ofício) 

6. Extensão do Polo Produtivo da Socioeducação para a cadeia produtiva mediante cooperação institucional 

com os Municípios  

7. Criação de Programa de acompanhamento aos egressos do  sistema socioeducativo 

8. Revisão do Plano de Segurança Socioeducativa 

9. Ampliação do Banco de Dados da Socioeducação e implantação do sistema de monitoramento das 

diretrizes do SINASE 
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10. Dar continuidade as ações que fomentem a intersetorialidade entre as políticas públicas que norteiam o 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, a fim de garantir o atendimento de forma integral aos 

socioeducandos que estão sob o cumprimento de medidas socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação 

de Serviços à Comunidade, assim como ao adolescente/jovem Pós cumprimento de Medida Socioeducativa. 

11. Capacitação permanente aos atores sociais para a operacionalização do Sistema Socioeducativo, como 

mecanismo de fortalecimento dos procedimentos e atendimento socioeducativo aos adolescentes, jovens e suas 

famílias; 

12. Dar continuidade aos Encontros Regionais nas regiões de integração do Estado, como mecanismo para o 

fortalecimento da Política de Atendimento Socioeducativo, envolvendo o sistema de Garantia de Direitos, 

viabilizando também a troca de experiências entre os municípios. 

 

Belém-PA, Dezembro de 2020. 
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