
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus/DF), criada pelo Decreto nº 27.591/2007, tem como premissa básica promover o pleno exercício
da cidadania e da defesa dos direitos inalienáveis da pessoa humana, mediante ação integrada entre a sociedade e o Governo do Distrito Federal (GDF).

Sejus/DF é responsável ainda por definir diretrizes para a política governamental, bem como a coordenação de sua execução nas àreas da proteção, socioeducação e
serviço de atendimento imediato ao cidadão, além da defesa dos direitos da cidadania, das crianças e adolescentes, dos idosos e pessoas vulneráveis e nas políticas de
prevenção às drogas. É, também, responsável por supervisionar, fiscalizar e executar os contratos de concessão de serviços públicos de administração dos cemitérios e
das funerárias do Distrito Federal.

O  Decreto nº 39.807, de 06 de maio de 2019, estabeleceu a nova estrutura administrativa da Sejus/DF. Atualmente, a Secretaria reúne políticas públicas de diversas
áreas, a qual compete:

·         Definir a política governamental na defesa, promoção e garantia dos direitos da criança e adolescente no âmbito do Distrito Federal e coordenar as diretrizes para
sua execução;

·         O ferecer apoio psicossocial e esclarecimentos jurídicos às vítimas de violência e seus familiares, visando à diminuição do índice de crimes;

·         Promover as condições indispensáveis ao crescimento e desenvolvimento saudável da infância e da adolescência, seguindo as normas do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), sempre em parceria com os demais órgãos públicos do Distrito Federal;

·         Executar as medidas socioeducativas de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), Liberdade Assistida (LA), Semiliberdade e Internação;

·         Desenvolver, executar, acompanhar e implementar as políticas sobre drogas com ênfase nos eixos de prevenção, tratamento e reinserção social no âmbito do
Distrito Federal;

·         Elaborar e implementar as políticas públicas de defesa de direitos, de promoção do bem estar, da autonomia, da cidadania e da inclusão social;

·         O ferecer apoio psicossocial e formular as diretrizes para promoção das atividades que visam à defesa dos direitos da população idosa no Distrito Federal;

·         Facilitar o acesso do cidadão aos serviços públicos, simplificar as obrigações de natureza burocrática, assim como ampliar os canais de comunicação entre o Estado
e o cidadão, por meio das unidades do Na Hora.

·         Supervisionar, fiscalizar e executar os contratos de concessão de serviços públicos de administração dos cemitérios e das funerárias do Distrito Federal.

·         Promover e articular diretrizes na formulação das políticas públicas de promoção e proteção da igualdade racial, o enfrentamento ao racismo e os direitos de
diversidade sexual.

 

Vinculam-se à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal:  

·         Conselho do Programa de Proteção às Vítimas, Testemunhas e Familiares - PROVITA;

·         Conselho do Idoso;

·         Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos;

·         Conselho de Política sobre Drogas - CONEN/DF;

·         Conselho de Direitos do Idoso; Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CDCA;

·         Conselho de Direitos do Negro;

·         Conselho Distrital de Promoção dos Direitos Humanos e Cidadania LGBT;

·         Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão - Na Hora – DF;

·         Conselhos Tutelares.

 

 

FORÇA DE TRABALHO

Servidores Atividade-Meio (Com cargo
em comissão)

Atividade-Fim (Com cargo
em comissão)

Atividade-Meio (Sem cargo
em comissão)

Atividade-Fim (Sem cargo em
comissão) Total

Efetivos do GDF 94 225 67 2.066 2.452

Comissionados sem vínculo
efetivo 119 298 0 0 417

Requisitados de órgãos do
GDF 15 11 4 202 232

Requisitados de órgãos fora
do GDF 0 0 0 0 0

Estagiários 0 0 0 0 0

Menor Aprendiz/Projeto
Jovem Candango 0 0 0 0 0

Terceirizados (FUNAP) 0 0 0 55 55

Outros - especificar 0 0 0 202 202

Subtotal 228 534 71 2.525 3.358

(-) Cedidos para outros
órgãos 0 0 0 0 79

Total Geral 228 534 71 2.525 3.437

Outros - Conselheiros Tutelares 

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA



6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo Lei Despesa
Autorizada Empenhado Liquidado

3779 -
AMPLIAÇÃO
DO MODELO
DE
ATENDIMENTO
INTEGRADO -
NA HORA

500000,0 30000,0 0 0

0008 -
AMPLIAÇÃO DO
MODELO DE
ATENDIMENTO
INTEGRADO -
NA HORA--
DISTRITO
FEDERAL

500000,0 30000,0 0 0

TOTAL - 6203
- GESTÃO

PARA
RESULTADOS

500000,00 30000,00 0,00 0,00

POLÍTICAS PÚBLICAS DE  MODERNIZAÇÃO DO ATENDIMENTO IMEDIATO AO CIDADÃO - NA HORA

INAUGURAÇÃO DA UNIDADE NA HORA PERÍCIAS MÉDICAS

A Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, em conjunto com Ministério da Economia, por meio da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, com o fito de integrar
em um único espaço todas as perícias médicas voltadas ao atendimento do cidadão no Distrito Federal, unindo os objetivos de realizar sempre um atendimento de
excelência, facilitar o acesso da população aos serviços públicos e diminuir a espera em filas de atendimento, inaugurou, em 3 de março de 2020, a unidade do Na Hora
Perícia Médica Federal. O  espaço conta com 24 modernos consultórios, onde inicialmente 40 médicos peritos fazem o atendimento da população por meio de agendamento
prévio.

RESTRUTURAÇÃO DO PORTAL DO NA HORA

A iniciativa teve como objetivo principal fornecer serviços para o atendimento on-line, por meio da reestruturação do portal do Na Hora, ampliando o acesso do cidadão
aos serviços públicos, assim como humanizar cada vez mais o atendimento às pessoas. Atualmente, no âmbito do site do Na Hora é trabalhado o aspecto visual, com a
funcionalidade responsiva, para que seja acessível em aparelhos móveis (smartfones) dos mais variados tipos, tamanhos e formatos de telas. Tudo isso tem como
objetivo facilitar os usuários na utilização dos recursos que o Na Hora tem para oferecer, assim não haverá a necessidade de se deslocar até uma Unidade para conseguir
obter suas solicitações.

 

 IMPLANTAÇÃO DO AGENDAMENTO ELETRÔNICO

A implantação do sistema de agendamento eletrônico permite um atendimento mais cômodo, além de permitir às Unidades se planejarem para o atendimento de acordo
com a força de trabalho de cada uma, ajudando no conforto dos cidadãos, diminuindo picos de procura, equilibrando a demanda e a oferta de serviços disponíveis.

Devido ao Decreto nº 40.939, de 02 de julho de 2020, referente à obrigatoriedade do atendimento de determinados órgãos serem realizados em regime de agendamento
prévio, o Na Hora em parceria com a Subsecretaria de Tecnologia da Informação, da Secretaria de Estado de Economia, implantou o agendamento eletrônico em todas as
unidades do Na Hora, diminuindo o tempo de espera e consequentemente as filas, evitando assim, aglomeração de pessoas no interior das Unidades.



 

AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE SERVIÇOS ON-LINE DISPONIBILIZADOS AO CIDADÃO POR MEIO DO PORTAL NA HORA

A ação almejou disponibilizar e incentivar o cidadão a utilizar um maior número de serviços on-line e de autoatendimento, a fim de evitar filas, facilitar o acesso aos
serviços públicos e modernizar o atendimento, tornando-o mais célere e eficaz. O  sistema de autoatendimento do Na Hora permite aumentar a velocidade e eficácia das
relações entre os cidadãos e os serviços públicos, diminuindo o tempo de resposta e auxiliando pessoas na resolução de problemas sem a necessidade de um
atendimento humano ou apenas com um pequeno auxílio.

      

 

Visando diminuir as filas nos atendimentos das unidades, bem como evitar aglomerações devido a pandemia do novo coronavírus, foram disponibilizados mais serviços de
Autoatendimento, sendo a quantidade recém disponibilizada maior que os 90 serviços dos órgãos parceiros que podem ser realizados de forma online, sem a necessidade
presencial do cidadão nas dependências físicas do Na Hora.

Como se pode verificar, através do gráfico acima é possível constatar que houve um aumento de aproximadamente 65% de visualizações da página e de 30% de novos
usuários.

"NA HORA ITINERANTE"

Com o objetivo de realizar ações itinerantes nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, voltadas à promoção da cidadania, favorecendo o acesso aos
serviços públicos essenciais, palestras, rodas de conversas, apresentações culturais, atividades lúdicas e serviços de atendimento presencial, o Programa “Sejus mais
perto do cidadão”, diante da ocorrência da pandemia, foi realizado somente em uma edição, em fevereiro, na Região Administrativa do Riacho Fundo I, contabilizando 620
atendimentos.

Com o retorno gradual das atividades no Distrito Federal durante a pandemia, foi criado o programa “Sua via vale muito - Intinerante”, onde a SEJUS levou atendimento
médico, psicossocial, terapia ocupacional e os serviços do Na Hora às Regiões Administrativas. Nas 4 (quatro) edições realizadas em 2020 - Estrutural, Samambaia, Santa
Maria e Plano Piloto - o Na Hora contabilizou 3.087 atendimentos realizados.

 

MELHORES PRÁTICAS EM OUVIDORIA

Com o projeto da central de atendimento “Na Hora com Cidadão”, o Na Hora foi premiado pela Ouvidoria-Geral do Distrito Federal no 5º prêmio de Melhores Práticas em
Ouvidoria, que avalia os quesitos de acessibilidade, praticidade, segurança de informação e agilidade dos canais de comunicação com a população. Além disso, a
modalidade também valoriza e incentiva o desenvolvimento da prestação de serviço público.

 

Criado em 2019, o “Na Hora com o Cidadão” proporciona aos usuários garantia de sigilo, diminuição do prazo de respostas e facilidade de acesso à Ouvidoria pelo canal
162 e pelo site da OUV/DF.  Dessa forma, garantindo a participação e controle social dos usuários nos serviços do órgão.

 



 

 

 

 

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador Unidade
Indíce
mais

recente
Apurado Periodicidade Desejado

1º Ano
Alcançado

1º Ano
Desejado

2º Ano
Alcançado

2º Ano
Desejado

3º Ano
Alcançado

3º Ano
Desejado

4º Ano
Alcançado

4º Ano Fonte

10526 - TEMPO
MÉDIO DE ESPERA
NO NA HORA

MINUTO 01/01/2001 Anual 15 8 14 - 14 - 13 - SEJUS/SUBNAHORA

Justificativa: 2020 - O tempo médio de espera encontra-se dentro dos índices desejados. Isso se deve à modernização do atendimento do Na Hora, com a inserção de novas
tecnologias, melhor gestão, redução de filas e o oferecimento de diversos serviços on-line, notadamente diante da implementação do serviço de prévio agendamento on-
line.
10524 - TAXA DE
DESISTÊNCIA NOS
ATENDIMENTOS NO
NA HORA

PERCENTUAL 01/01/2001 Anual 12 4 10 - 10 - 10 - SEJUS/SUBNAHORA

Justificativa: 2020 - A inserção de novas tecnologias, agendamento on-line e autoatendimento possibilitaram reduzir as filas, diminuir o tempo de espera e,
consequentemente, reduzir significativamente a taxa de desistência do atendimento.
10525 - TAXA DE
UTILIZAÇÃO DO
AUTOATENDIMENTO
NO NA HORA

PERCENTUAL 01/01/2001 Anual 6 5 6 - 6 - 6 - SEJUS/SUBNAHORA

Justificativa: 2020 - A taxa de utilização do autoatendimento foi razoável, por ser uma ferramenta ainda nova dentro das Unidades, mas que tem crescido sua adesão a
cada mês. Outro fator determinante para o não crescimento substancial do indicador, foi em decorrência da pandemia pelo novo coronavírus, que resultou em unidades
fechadas por mais de 2 meses. E, após o retorno das atividades presenciais, ocorreu a necessária diminuição do fluxo de cidadãos dentro das unidades, com o objetivo de
prevenção para evitar aglo
10523 - NÚMERO
TOTAL DE PESSOAS
ATENDIDAS NO "NA
HORA ITINERANTE"

UNIDADE 01/01/2001 Anual 2000 3087 6000 - 7000 - 7000 - SEJUS/SUBNAHORA

Justificativa: 2020 - Mesmo com o fechamento das atividades não essenciais e suspensão de eventos capazes gerar aglomeração, fruto da necessidade de isolamento social
em decorrência da pandemia do novo coronavírus, foi possível a realização de 5 eventos itinerantes no decorrer do ano, nas regiões administrativas de Riacho Fundo I, Santa
Maria, Samambaia, Estrutural e Plano Piloto, tendo sido realizados ao todo 3.087 atendimentos, ultrapassando em 54% o índice desejado.

6211 - DIREITOS HUMANOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo Lei Despesa
Autorizada Empenhado Liquidado

9078 -
TRANSFERÊNCIA ÀS
INSTITUIÇÕES DE
ASSISTÊNCIA ÀS
CRIANÇAS E AOS
ADOLESCENTES

6973000,0 900000,00 499600,63 399990,65

0027 -
TRANSFERÊNCIA ÀS
INSTITUIÇÕES DE
ASSISTÊNCIA ÀS
CRIANÇAS E AOS
ADOLESCENTES-
TRANSFERÊNCIA ÀS
INSTITUIÇÕES DE
ASSISTÊNCIA A
CRIANÇAS E JOVENS
EM SITUAÇÕES DE
VULNERABILIDADE
SOCIAL. -DISTRITO
FEDERAL

2700000,0 0,0 0 0

0004 -
TRANSFERÊNCIA ÀS
INSTITUIÇÕES DE
ASSISTÊNCIA ÀS
CRIANÇAS E AOS
ADOLESCENTES-
APOIO A PROJETOS
DE ASSISTÊNCIA ÀS
CRIANÇAS E AOS
ADOLESCENTES-
DISTRITO FEDERAL

400000,0 400000,0 0 0

0018 - REALIZAÇÃO
DE EVENTOS DE
PROMOÇÃO DA
CIDADANIA EM PROL
DE TODA
COMUNIDADE DO DF

500000,0 400000,00 399990,65 399990,65

0019 - APOIO A
PROJETOS SOCIAIS
PARA CRIANÇAS E
JOVENS NO DISTRITO
FEDERAL

263000,0 0,0 0 0



0020 - ATIVIDADES
DE EQUOTERAPIA
PARA REABILITAÇÃO
DA PESSOA COM
NECESSIDADES
ESPECIAIS

100000,0 100000,0 99609,98 0

0021 - PROJETO
CARRETA DA SAÚDE
DA CRIANÇA - 2020

500000,0 0,0 0 0

0022 - Projeto Abrace
a Ecoterapia (OCA) 480000,0 0,0 0 0

0023 - Projeto
Suicídio não é a
Solução (OCA)

300000,0 0,0 0 0

0024 - Projeto ABBA
PAI contra o àlcool e
as drogas. (OCA)

100000,0 0,0 0 0

0025 - Projeto
Florescer (OCA) 50000,0 0,0 0 0

0026 -
TRANSFERÊNCIA ÀS
INSTITUIÇÕES DE
ASSISTÊNCIA ÀS
CRIANÇAS E AOS
ADOLESCENTES DO
DISTRITO FEDERAL ?
DF

1500000,0 0,0 0 0

0028 - Transferência
de Recursos para
Projetos

80000,0 0,0 0 0

1564 - REFORMA DE
UNIDADE DE
ATENDIMENTO

800000,0 75150,0 0,0 0

0008 - REFORMA DE
UNIDADE DE
ATENDIMENTO--
DISTRITO FEDERAL

600000,0 75150,0 0,0 0

0010 - REFORMA DE
CASAS DE
ACOLHIMENTO NO DF

200000,0 0,0 0 0

2989 -
MANUTENÇÃO DE
UNIDADE DE
ATENDIMENTO

16650000,0 16269850,77 12766697,75 9808905,53

0004 - MANUTENÇÃO
DE UNIDADE DE
ATENDIMENTO-
INTEGRADO NA HORA
- SECRETARIA DE
JUSTIÇA E
CIDADANIA-DISTRITO
FEDERAL

16500000,0 16269850,77 12766697,75 9808905,53

0005 - Projeto VAN
dos Direitos 150000,0 0,0 0 0

3096 -
CONSTRUÇÃO DE
UNIDADE DE
ATENDIMENTO

2835000,0 0,0 0 0

0002 - CONSTRUÇÃO
DE UNIDADE DE
ATENDIMENTO--
DISTRITO FEDERAL

300000,0 0,0 0 0

0003 - CONSTRUÇÃO
DO CONSELHO
TUTELAR DO NÚCLEO
BANDEIRANTES

1300000,0 0,0 0 0

0004 - CONSTRUÇÃO
DO CONSELHO
TUTELAR DO
RECANTO DAS EMAS

800000,0 0,0 0 0

0005 - CONSTRUÇÃO
DA SEDE DE
CONSELHO TUTELAR

435000,0 0,0 0 0

2268 - ASSISTÊNCIA
AO IDOSO 50000,0 2854924,0 2478232,70 2478232,70

0007 - ASSISTÊNCIA
AO IDOSO--DISTRITO
FEDERAL

50000,0 2554924,0 2478232,70 2478232,70

0010 - ASSISTÊNCIA
AO IDOSO-PROJETO
QUALIFICA 50+
DIGITAL-DISTRITO
FEDERAL

0 300000,0 0 0

2579 -
MANUTENÇÃO E
FUNCIONAMENTO
DE CONSELHO

5370000,0 4940165,00 2578269,47 1945118,72

0032 - MANUTENÇÃO
E FUNCIONAMENTO
DE CONSELHO-
DIREITOS DO IDOSO-
DISTRITO FEDERAL

35000,0 8062,50 0 0

Ação/Subtítulo Lei Despesa
Autorizada Empenhado Liquidado



0033 - MANUTENÇÃO
E FUNCIONAMENTO
DE CONSELHO-
DEFESA DOS
DIREITOS DA PESSOA
COM DEFICIENCIA-
DISTRITO FEDERAL

60000,0 19250,0 0 0

0020 - MANUTENÇÃO
E FUNCIONAMENTO
DE CONSELHO--
DISTRITO FEDERAL

4500000,0 4319270,00 2128283,35 1495132,60

0014 - MANUTENÇÃO
E FUNCIONAMENTO
DE CONSELHO-
DEFESA DOS
DIREITOS DO NEGRO-
DISTRITO FEDERAL

75000,0 26562,50 0 0

0026 - MANUTENÇÃO
E FUNCIONAMENTO
DE CONSELHO-
CONEN-DISTRITO
FEDERAL

600000,0 528270,00 449986,12 449986,12

0034 - MANUTENÇÃO
E FUNCIONAMENTO
DE CONSELHO-
CONDEL-DISTRITO
FEDERAL

100000,0 38750,0 0 0

9091 -
TRANSFERÊNCIA AO
PROGRAMA DE
DIREITOS HUMANOS

0 3312492,0 0 0

0002 -
TRANSFERÊNCIA AO
PROGRAMA DE
DIREITOS HUMANOS-
POLÍTICAS PÚBLICAS
ANTI DROGAS -
RECONSTRUINDO
VIDAS-DISTRITO
FEDERAL

0 2661311,0 0 0

0003 -
TRANSFERÊNCIA AO
PROGRAMA DE
DIREITOS HUMANOS-
APOIO ÀS FAMÍLIAS
DE DEPENDENTES
QUÍMICOS - AME MAS
NÃO SOFRA-DISTRITO
FEDERAL

0 651181,0 0 0

4121 - ASSISTÊNCIA
À PESSOA COM
DEFICIÊNCIA

100000,0 63750,00 4985,0 4985,0

0004 - ASSISTÊNCIA À
PESSOA COM
DEFICIÊNCIA--
DISTRITO FEDERAL

100000,0 63750,00 4985,0 4985,0

1825 -
CONSTRUÇÃO DE
UNIDADES DO
SISTEMA
SOCIOEDUCATIVO

1800000,0 1320000,00 1310837,78 1145860,66

0002 - CONSTRUÇÃO
DE UNIDADES DO
SISTEMA
SOCIOEDUCATIVO--
DISTRITO FEDERAL

1800000,0 1320000,00 1310837,78 1145860,66

2412 -
MANUTENÇÃO E
FUNCIONAMENTO
DO CENTRO DE
ATENDIMENTO
INTEGRADO A
CRIANÇAS VÍTIMAS
DE VIOLÊNCIA
SEXUAL

150000,0 150000,0 38580,00 10368,99

0003 - MANUTENÇÃO
E FUNCIONAMENTO
DO CENTRO DE
ATENDIMENTO
INTEGRADO A
CRIANÇAS VÍTIMAS
DE VIOLÊNCIA
SEXUAL--DISTRITO
FEDERAL

150000,0 150000,0 38580,00 10368,99

2461 - APOIO ÀS
AÇÕES
INTERSETORIAIS DE
PROTEÇÃO
ESPECIAL DE
CRIANÇAS E
ADOLESCENTES

500000,0 500000,0 0 0

0005 - APOIO ÀS
AÇÕES
INTERSETORIAIS DE
PROTEÇÃO ESPECIAL
DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES--
DISTRITO FEDERAL

500000,0 500000,0 0 0

2794 - ASSISTÊNCIA
AO JOVEM 28500000,0 69819,0 69819,0 0

Ação/Subtítulo Lei Despesa
Autorizada Empenhado Liquidado



0014 - ASSISTÊNCIA
AO JOVEM-
SECRETARIA DE
JUSTIÇA E
CIDADANIA-DISTRITO
FEDERAL

1500000,0 0,0 0 0

0015 - ASSISTÊNCIA
AO JOVEM-PROGRAMA
JOVEM CANDANGO-
DISTRITO FEDERAL

27000000,0 69819,0 69819,0 0

3678 - REALIZAÇÃO
DE EVENTOS 250000,0 200000,0 17400,0 17400,0

0161 - REALIZAÇÃO
DE EVENTOS--
DISTRITO FEDERAL

200000,0 200000,0 17400,0 17400,0

0162 - REALIZAÇÃO
DE EVENTOS--
DISTRITO FEDERAL

50000,0 0,0 0 0

4091 - APOIO A
PROJETOS 1015670,0 150000,0 0 0

5919 - Projeto
Consultório
Odontológico
Itinerante

300000,0 0,0 0 0

5920 - Projeto
Drogas: Prevenção e
Ação (OCA)

165670,0 0,0 0 0

5922 - APOIO AO
PROJETO CINE UAMA 150000,0 150000,0 0 0

0080 - APOIO A
PROJETOS--DISTRITO
FEDERAL

100000,0 0,0 0 0

5921 - APOIO AO
PROJETO - SEJUS
MAIS PERTO DO
CIDADÃO - DF

300000,0 0,0 0 0

4217 -
MANUTENÇÃO DO
SISTEMA
SOCIOEDUCATIVO

33574680,0 24764742,00 18393470,98 15360331,85

0003 - MANUTENÇÃO
DO SISTEMA
SOCIOEDUCATIVO--
DISTRITO FEDERAL

33244680,0 24434742,00 18335923,58 15360331,85

0004 -
ACOMPANHAMENTO A
EGRESSOS DO
SISTEMA
SOCIOEDUCATIVO

300000,0 0,0 0 0

0005 - AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS
ESPORTIVOS PARA AS
UNIDADES DO
SISTEMA
SOCIOEDUCATIVO

30000,0 30000,0 4036,60 0

0006 - MANUTENÇÃO
DO SISTEMA
SOCIOEDUCATIVO-
MANUTENÇÃO DO
SISTEMA
SOCIOEDUCATIVO -
AQUISIÇÃO DE EPI-
DISTRITO FEDERAL

0 300000,0 53510,80 0

9086 -
TRANSFERÊNCIA AO
PROGRAMA DE
PROTEÇÃO A
CRIANÇAS,
ADOLESCENTES E
JOVENS
AMEAÇADOS DE
MORTE - PPCAAM

2350000,0 3340435,0 2440295,85 2440295,85

0002 -
TRANSFERÊNCIA AO
PROGRAMA DE
PROTEÇÃO A
CRIANÇAS,
ADOLESCENTES E
JOVENS AMEAÇADOS
DE MORTE - PPCAAM--
DISTRITO FEDERAL

2050000,0 3340435,0 2440295,85 2440295,85

0003 - APOIO AO
PROGRAMA DE
PROTEÇÃO A
CRIANÇAS,
ADOLESCENTES E DE
JOVENS AMEAÇADOS
DE MORTE - PPCAM

200000,0 0,0 0 0

0004 -
TRANSFERÊNCIA AO
PROGRAMA PPCAM NO
DISTRITO FEDERAL

100000,0 0,0 0 0

9087 -
TRANSFERÊNCIA ÀS
INSTITUIÇÕES DE
ASSISTÊNCIA AOS
JOVENS

1205000,0 0,0 0 0

Ação/Subtítulo Lei Despesa
Autorizada Empenhado Liquidado



0002 -
TRANSFERÊNCIA ÀS
INSTITUIÇÕES DE
ASSISTÊNCIA AOS
JOVENS--DISTRITO
FEDERAL

875000,0 0,0 0 0

0009 -
TRANSFERÊNCIA ÀS
INSTITUIÇÕES DE
ASSISTÊNCIA AOS
JOVENS-APOIO A
PROJETOS DE
ASSISTÊNCIA AOS
JOVENS DO DISTRITO
FEDERAL-DISTRITO
FEDERAL

250000,0 0,0 0 0

0008 - PROJETO
ASSISTÊNCIA À
PESSOA ACOMETIDA
DE CÂNCER - DF

80000,0 0,0 0 0

9107 -
TRANSFERÊNCIA
FINANCEIRO A
ENTIDADES

1200000,0 771285,00 485912,05 259967,80

0072 -
TRANSFERÊNCIA
FINANCEIRA A
ENTIDADES-
TRANSFERÊNCIA DE
RECURSO PARA
INSTITUIÇÕES DE
CRIANÇA E
ADOLESCENTE EM
SISTUAÇÃO DE
VULNERAVILIDADE
SOCIAL-DISTRITO
FEDERAL

0 150000,0 0 0

0041 - APOIO AOS
PROJETOS DE
DIREITOS HUMANOS

1200000,0 165285,0 150000,0 150000,0

0062 -
TRANSFERÊNCIA
FINANCEIRA A
ENTIDADES- - APOIO
A PROJETOS -
DISTRITO FEDERAL

0 456000,00 335912,05 109967,80

9070 -
TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS PARA
CENTRO DE ARTES E
ESPORTES

1500000,0 431250,0 0 0

0002 -
TRANSFERÊNCIA PARA
O CENTRO DE ARTES
E ESPORTES
UNIFICADOS DO DF -
CEU DAS ARTES--
DISTRITO FEDERAL

1500000,0 431250,0 0 0

2593 - PROTEÇÃO
ÀS VÍTIMAS,
TESTEMUNHAS E
SEUS FAMILIARES -
PROVITA

100000,0 32250,0 0 0

0001 - PROTEÇÃO ÀS
VÍTIMAS,
TESTEMUNHAS E SEUS
FAMILIARES -
PROVITA--DISTRITO
FEDERAL

100000,0 32250,0 0 0

2737 -
IMPLEMENTAÇÃO DE
POLÍTICAS DE
REINSERÇÃO
SOCIAL E
PREVENÇÃO ÀS
DROGAS

519816,0 6410,30 0 0

0002 -
IMPLEMENTAÇÃO DE
POLÍTICAS DE
REINSERÇÃO SOCIAL
E PREVENÇÃO ÀS
DROGAS--DISTRITO
FEDERAL

519816,0 6410,30 0 0

2764 -
MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE
JUSTIÇA E
CIDADANIA

200000,0 17500,0 1079,45 165,70

0007 - MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES DE
JUSTIÇA E
CIDADANIA--
DISTRITO FEDERAL

200000,0 17500,0 1079,45 165,70

2782 -
DESENVOLVIMENTO,
INCLUSÃO E
PROMOÇÃO SOCIAL

870000,0 0,0 0 0

0008 - APOIO A
PROJETOS 300000,0 0,0 0 0

Ação/Subtítulo Lei Despesa
Autorizada Empenhado Liquidado



0009 -
DESENVOLVIMENTO
DO PROJETO
CIDADANIA TRANS

570000,0 0,0 0 0

3083 - AMPLIAÇÃO
DOS POSTOS DE
ATENDIMENTO DO
PRÓ-VÍTIMA

100000,0 0,0 0 0

0004 - AMPLIAÇÃO
DOS POSTOS DE
ATENDIMENTO DO
PRÓ-VÍTIMA--
DISTRITO FEDERAL

100000,0 0,0 0 0

3088 - AMPLIAÇÃO
DA REDE DE
ENFRENTAMENTO
AO TRÁFICO DE
PESSOAS

100000,0 0,0 0 0

0007 - AMPLIAÇÃO DA
REDE DE
ENFRENTAMENTO AO
TRÁFICO DE
PESSOAS--DISTRITO
FEDERAL

100000,0 0,0 0 0

4089 -
CAPACITAÇÃO DE
PESSOAS

0 2649430,0 0 0

0017 - CAPACITAÇÃO
DE PESSOAS-
QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL NAS
COMUNIDADES
TERAPÊUTICAS-
DISTRITO FEDERAL

0 2649430,0 0 0

4123 - PROMOÇÃO
DA IGUALDADE
RACIAL

250000,0 419087,0 268440,90 268440,90

0004 - PROMOÇÃO DA
IGUALDADE RACIAL--
DISTRITO FEDERAL

250000,0 419087,0 268440,90 268440,90

4207 - AÇÕES DE
PREVENÇÃO E
COMBATE A
HOMOFOBIA

100000,0 8750,0 0 0

0002 - AÇÕES DE
PREVENÇÃO E
COMBATE A
HOMOFOBIA--
DISTRITO FEDERAL

100000,0 8750,0 0 0

9116 - APOIO À
PREVENÇÃO E AO
ENFRENTAMENTO A
VIOLÊNCIA

900000,0 127500,0 0 0

0001 - APOIO À
PREVENÇÃO E AO
ENFRENTAMENTO A
VIOLÊNCIA--DISTRITO
FEDERAL

200000,0 127500,0 0 0

0002 - APOIO A
PROJETOS DE
PREVENÇÃO À
VIOLÊNCIA NO
DISTRITO FEDERAL

700000,0 0,0 0 0

TOTAL - 6211 -
DIREITOS HUMANOS 107963166,00 63374790,07 41353621,56 34140064,35

Ação/Subtítulo Lei Despesa
Autorizada Empenhado Liquidado

 SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E O SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

Ao longo do ano de 2020, em que pese à situação de emergência imposta pelo novo coronavírus, foram contabilizadas diversas realizações com o intuito de fortalecer o
Sistema de Garantia de Direitos. Levando, assim, aos socioeducandos políticas públicas que visam orientar, educar, esclarecer dúvidas sobre seus pertencimentos e
direitos, tais como compreender o sistema como oportunidade de recuperar valores, vínculos familiares, sociais e comunitários, construir e consolidar uma política que
garanta os direitos humanos dos adolescentes e jovens socioeducandos.

INAUGURAÇÃO, CONSTRUÇÃO OU LOCAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

A Unidade de Internação Feminina do Gama (UIFG) foi inaugurada em 14 de abril de 2020, realização em conformidade com a meta de construir novas unidades
socioeducativas. Essa inauguração também foi prevista como ação do P lano Decenal do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal, com vistas a qualificar o atendimento
socioeducativo às adolescentes. O  projeto foi elaborado com o objetivo de cumprir o padrão exigido pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e
garantir, além dos direitos da criança e do adolescente, os direitos da mulher.

A U IFG constitui a primeira unidade feminina do DF e tem média de atendimento mensal de 25 adolescentes. Além da medida socioeducativa de internação, também
recebe adolescentes em internação provisória e internação sanção. Desde a inauguração, alguns avanços já podem ser percebidos, a partir da especialização do trabalho
com vistas a atender demandas peculiares do público feminino. As adolescentes estão em um espaço no qual os projetos serão dirigidos a elas, no âmbito da saúde,
pedagógico e psicossocial.

Também foi finalizada a construção da Unidade de Internação de Brazlândia (U IBRA), com 180 (cento e oitenta) vagas, sendo prevista a inauguração para janeiro de
2021. É oportuno ressaltar que a U IBRA se encontra em funcionamento temporário em espaço físico da Unidade de Internação de São Sebastião (U ISS), com 60
(sessenta) vagas, até que seu local próprio seja inaugurado. Nesse contexto, a inauguração coaduna com a meta de adequar as estruturas físicas do sistema
socioeducativo às normativas legais nacionais e distritais, uma vez que possibilitará a transferência de socioeducandos que hoje cumprem medida socioeducativa na



Unidade de Internação do Recanto das Emas (UNIRE), com efetivo de jovens acima da capacidade máxima dessa unidade, para a nova unidade da U IBRA. Com a
ampliação do número de vagas que essa ação proporcionará, a taxa média de ocupação das unidades socioeducativas de internação será adequada às normativas legais
nacionais e distritais.

Cabe ressaltar que, em março de 2020 foi interrompido o funcionamento da Semiliberdade do Recanto das Emas em área contígua à Unidade de Internação, o que
contrariava as diretrizes legais para o funcionamento de unidades de semiliberdade. Após período de funcionamento provisório junto à Unidade de Semiliberdade de
Taguatinga I, a Unidade de Semiliberdade do Recanto das Emas passou a funcionar em imóvel locado na Região do Núcleo Bandeirante.

Cabe ressaltar, ainda, que está em andamento processo para construção de 04 Unidades de Semiliberdade, com recurso proveniente do Fundo dos Direitos da Criança e do
Adolescente do Distrito Federal (FDCA-DF), após decisão judicial proferida em sede de Ação Civil Pública (autos de nº 583/26) ajuizada pelo MPDFT em face do Distrito
Federal, para a construção de unidades. O  projeto arquitetônico foi elaborado com a participação de servidores e especialistas na temática do sistema socioeducativo.
Com 02 terrenos já disponibilizados, em São Sebastião e em Ceilândia, e outros 02 com solicitação de transferência de carga patrimonial para a Secretaria de Justiça e
Cidadania, já foram iniciadas a elaboração dos projetos complementares para, posteriormente, dar início às licitações.

Em 2020, houve, também, a inauguração do novo espaço da Unidade de Meio Aberto Ceilândia Sul, em imóvel locado.

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

No dia 20 de outubro de 2020, foi publicado o Edital de chamamento público para selecionar projetos que poderão ser financiados integral ou parcialmente com recursos
do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – FDCA/DF e apresentados por organizações da sociedade civil interessadas em celebrar termo de
colaboração entre a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal e o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.

As Organizações da Sociedade Civil desenvolverão atividades culturais, esportivas, educacionais, profissionalizantes, além de ofertar atendimentos psicossociais, de
forma complementar as políticas públicas no Distrito Federal. As atividades realizadas serão de acompanhamento e atendimento de adolescentes e jovens,
excepcionalmente até os 21 anos, egressos de medida socioeducativa de internação, semiliberdade e meio aberto com intuito de prepará-los para o processo de transição
entre a medida socioeducativa e o retorno à vida familiar e social, com período de duração mínimo de 18 meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses consecutivos.

Para as atividades, será ofertado, no mínimo, 200 vagas/mês e cada adolescente/jovem poderá ser atendido por um período máximo de 12 meses, sendo disponibilizadas
bolsas de ajuda de custo mensal no valor de, no mínimo, R$ 400,00 (quatrocentos reais) para cada participante durante o período de acompanhamento de até 12 meses.

No cronograma apresentado no Edital supracitado, está previsto para 2021 o encerramento do recebimento das propostas, bem como a realização da seleção dos projetos
inscritos, convocação de apresentação dos documentos para habilitação e a habilitação.

SERVIÇO VOLUNTÁRIO DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Em abril de 2020, foi iniciada a execução do Serviço Voluntário (SV) nas unidades de internação do sistema socioeducativo.  A implementação do serviço voluntário busca
otimizar os serviços prestados, com o intuito de viabilizar o quantitativo necessário de servidores para garantir o acesso à escolarização, profissionalização e o
desenvolvimento de outras ações congêneres. 

A indenização é concedida aos servidores que, em período de descanso, estejam voluntariamente interessados e aptos a exercer as atividades estabelecidas em Lei. Isto
posto, o SV visa à expansão dos serviços prestados aos jovens, com um reduzido impacto orçamentário-financeiro. Para além do mencionado, tal iniciativa tem por fim
racionalizar, garantir eficiência e economicidade no que tange ao quantitativo atual de servidores.

Ao longo de 2020, foi contabilizada a participação em média de 1.050 de servidores que trabalharam em torno de 232.000 horas.

EDUCAÇÃO

As principais ações que foram realizadas para a garantia do direito à educação dos adolescentes do sistema socioeducativo referem-se ao seu acesso e permanência no
sistema educacional. Assim, em todas as medidas socioeducativas do Distrito Federal, a continuidade ou a (re)vinculação com a instituição escolar foi contemplada como
diretriz.

Nesse contexto, nas Unidades de Internação e Internação Provisória, ao longo do ano, na rotina institucional, os adolescentes e os jovens frequentam, diariamente, a
escola. Contudo, como medida para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, em 11 de março de 2020,
por meio do Decreto nº 40.509, o Governador do Distrito Federal suspendeu atividades educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino
pública e privada.

Foi necessário, portanto, realizar adequações ao processo de escolarização no interior das referidas Unidades, decorrentes da necessidade de isolamento social. As aulas
foram ministradas remotamente por meio de vídeos e atividades impressas, ambas desenvolvidas pelos professores dos Núcleos de Ensino. Para adequação dessa
modalidade de ensino não presencial ao contexto das Unidades de Internação e Internação provisória, com vistas a garantir a continuidade do processo de escolarização,
a SEJUS desenvolveu ações como aumento de velocidade da internet e elaboração de processos para aquisição de computadores e equipamentos para otimizar o acesso
às aulas remotas.

 

Os adolescentes em cumprimento de medidas em Meio Aberto e em Semiliberdade utilizam a rede escolar da Comunidade. As equipes de referência das Unidades fazem
encaminhamentos e orientações para garantir a matrícula e a frequência escolar. Além dos atendimentos individuais e familiares, são realizados estudos de caso e outras
articulações diretamente com as Regionais de ensino e os orientadores pedagógicos das escolas, para qualificar o acompanhamento escolar. O  contexto de pandemia
também trouxe desafios para a garantia do direito à escolarização nessas medidas. Com a suspensão das aulas presenciais na rede pública de ensino, os desafios para
inclusão digital desses adolescentes foram muitos. Além de acompanhar os desafios da mudança de modalidade de aulas e da falta de acesso a equipamentos e rede de
internet, os atendimentos aos adolescentes direcionaram-se para manter a motivação dos alunos diante das dificuldades e minimizar a evasão escolar.

Mesmo com essas dificuldades, o percentual médio no ano de 2020 de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas de semiliberdade e de meio
aberto regularmente matriculados nas escolas foi de 73% na semiliberdade e de 64% no meio aberto.

PROFISSIONALIZAÇÃO

No que se refere à profissionalização e trabalho, em 2020, destacaram-se as ações de inclusão dos adolescentes do sistema socioeducativo na aprendizagem profissional.
A partir dessa política pública, os adolescentes tiveram acesso à qualificação e inserção profissional, recebendo salário por hora trabalhada com as devidas garantias e
proteções trabalhistas. O  acesso à renda através de bolsas de aprendizagem ou salário atendeu necessidades emergenciais dos socioeducandos e suas famílias e
contribuiu para melhor engajamento dos adolescentes nos processos socioeducativos.

Nas unidades de internação, a política de aprendizagem profissional foi intensificada ao longo de 2020, dando continuidade ao Acordo de Cooperação Técnica, realizado
com o Ministério Público do Trabalho (MPT), Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT),
Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), que instituiu
o Programa “Medida de Aprendizagem no DF”.

Abaixo, são apresentadas as ações no que se refere ao Programa “Medida de Aprendizagem no DF”, com turmas de aprendizagem nas Unidades de Internação, em que
foram capacitados 136 jovens, a saber:

(1)               Unidade de Internação de Santa Maria: duas turmas do Curso de Assistente Administrativo ministrado pelo SENAI, Curso de Salgadeiro e Pizzaiolo;



(2)               Unidade de Internação do Recanto das Emas: duas turmas do Curso de P intor Residencial e Drywall/ SENAI e duas turmas do Curso de Assistente
Administrativo/SENAI;

(3)               Unidade de Internação de São Sebastião: duas turmas do Curso de Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços Administrativos/ SENAC;

(4)               Unidade de Internação de Planaltina: duas turmas do Curso de Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços Administrativos/ SENAC;

(5)               Unidade de Internação de Brazlândia: duas turmas do Curso de Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços Administrativos/ SENAC;

(6)               Unidade de Internação Feminina do Gama: Cursos de Comunicar e Vender Mais/ SENAC, Qualidade no Atendimento e P lanejamento e estratégia de
empreendedorismo para o comércio/SENAC;

No âmbito das atividades profissionalizantes e ocupacionais destacam-se também as atividades de horticultura em quatros Unidades de Internação (Santa Maria, São
Sebastião, Planaltina e Saída Sistemática), com aprendizagem sobre técnicas de plantio e colheita de hortaliças.

 

Cumpre destacar que após publicação do Decreto nº 40.509, de 11 de março de 2020, que suspendeu as atividades educacionais, as aulas de aprendizagem profissional
também foram suspensas no âmbito das Unidades de Internação e retornaram em maio de 2020 por meio de aulas não presenciais, em ambientes virtuais de ensino. O
curso de P intor Residencial e Drywall permaneceu suspenso, considerando a natureza das aulas em sua maioria com atividades práticas. Em novembro, contudo, as aulas
dos cursos de aprendizagem voltaram a ser presenciais, respeitando os protocolos de biossegurança quanto à prevenção de infecção pelo Coronavírus.

Ademais, ainda em 2020, houve formatura e início de novas turmas em todas as Unidades nas quais ocorre o Programa. As formaturas foram realizadas por meio de
videoconferência.

Em relação às Unidades de meio aberto e semiliberdade, os adolescentes e jovens a elas vinculados participam de atividades de iniciação profissional na Comunidade.
Nesse sentido, a inserção acaba sendo mais desafiadora, uma vez que requer a ação de outros entes públicos e privados para inserção na rede externa. Considerando que
o acompanhamento socioeducativo nessas medidas tem como um dos principais objetivos trabalhar a cidadania e o pertencimento social dos adolescentes na sua
comunidade, os cursos de capacitação e a possibilidades de estágios se tornam marcantes no sucesso da medida. A busca por oportunidades de cursos profissionalizantes
e outras atividades de iniciação profissional e estágios se deu a partir da busca ativa das equipes em seus territórios e de articulações da Subsecretaria. As equipes das
Unidades acompanham os encaminhamentos e o desenvolvimento das atividades pelos adolescentes e jovens.

PROJETOS

As atividades esportivas são importantes instrumentos no processo socioeducativo por favorecer o desenvolvimento físico, mental, pessoal e social dos adolescentes.

Ao longo do ano de 2020, cabe ressaltar a realização de Torneio de Futebol em todas as Unidades de Internação estrita e as O ficinas de Xadrez nas Unidades de
Internação Feminina do Gama, de Santa Maria e na Unidade de Internação Provisória de São Sebastião.

           

A partir dos conhecimentos adquiridos na oficina de Xadrez, nos dias 12 e 13/12/2020, três adolescentes, que cumprem internação provisória na U IPSS participaram do I
Campeonato On-line de Xadrez Escolar, dos Jogos Escolares do DF, promovido pela SEEDF. O  torneio foi disputado por 206 estudantes de 130 escolas públicas e privadas,
e acompanhado on-line por mais de mil pessoas. Dois adolescentes da U IPSS foram classificados para a segunda etapa do torneio e concluíram a competição nas
colocações 40ª e 42ª. Na Unidade de Internação de Santa Maria houve ainda a primeira Copa de Xadrez, com os adolescentes que cumprem medida socioeducativa de
Internação nesta Unidade.

        

O  Eixo cultura, esporte e lazer sofreu prejuízos em relação às medidas de semiliberdade e de meio aberto em razão da pandemia. Com autorização da Vara de Execução
de Medidas Socioeducativa, por meio de Portarias expedidas ao longo do ano determinando a priorização do atendimento aos adolescentes por meio remoto, as atividades
de grupo, os atendimentos presenciais de rotina e diversas atividades relacionadas a este eixo foram suspensas como medida de prevenção à disseminação da COVID-19.
Ainda assim, as Unidades realizaram atividades sobre a temática da cultura por meio virtual com os adolescentes, destacando entre elas o Projeto de Artes P lásticas
“Arte para a Liberdade”, da Semiliberdade de Taguatinga 2, que utilizou redes sociais para divulgar aos adolescentes obras artísticas e aproximar a socioeducação da
cultura jovem; o Projeto de Poesia para uma Ressocialização Inspiradora, da Semiliberdade Feminina do Guará, que visa estimular as jovens ao gosto pela leitura de
poesias e à escrita de suas emoções por meio de poemas; e a Mostra Cultural Virtual sobre a Consciência Negra, que visou incentivar e criar mecanismos para a
expressão artístico-cultural dos adolescentes e jovens por meio de reflexões, debates e produções criativas no âmbito artístico-cultural.

SAÚDE E COMBATE À DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS

Outras realizações da SEJUS em 2020 que cabem ser apresentadas no presente documento referem-se ao atendimento em saúde aos adolescentes do sistema
socioeducativo.

Considerando a instituição do Grupo Gestor do P lano Operativo Distrital de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas do DF
(GGPOD) em 2019, no ano de 2020 deu-se início às reuniões bimestrais do grupo. Tendo em vista suas competências, estabelecidas na Portaria Conjunta SES/SEJUS nº 7/
2019, o GGPOD procurou discutir questões importantes relacionadas à ampliação do acesso à saúde pelos adolescentes do sistema socioeducativo e à promoção da
elaboração e padronização de ¿uxos, protocolos e normas de atenção à saúde dessa população.

Cumpre ressaltar ainda a importância da implementação do GGPOD para promoção da participação e autonomia dos adolescentes, uma vez que estão sendo
representados no grupo por dois adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em regime de internação e em meio aberto, sendo um do gênero masculino e
outra do gênero feminino.

A partir das recomendações do CNJ, responsáveis pelo Sistema Socioeducativo, Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria de diversos Estados brasileiros adotaram
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus – Covid-19, no âmbito das unidades socioeducativas. No Distrito Federal, tais medidas foram
implementadas por meio da publicação da Portaria Sejus nº 247, de 26 de março de 2020.

Por meio da referida Portaria, foi suspensa temporariamente a entrada de visitantes em todas as Unidades de Internação e Internação Provisória, sendo o contato dos
adolescentes e jovens com suas famílias garantido por meio de ações compensatórias à referida suspensão, sobretudo, com o uso de tecnologias para comunicação à
distância. Outrossim, foi instituído o teletrabalho para as funções compatíveis e houve alterações em escalas, sem prejuízo da continuidade na prestação do serviço. Com



essas ações reduziu-se a concentração de pessoas nos ambientes das unidades de privação de liberdade e a possibilidade de transmissão da Covid-19, preservando a
saúde de agentes públicos, pessoas privadas de liberdade e visitantes.

Outras ações realizadas para conter o avanço do vírus foram:

(1)               Orientação e conscientização dos adolescentes, por meio de atividades coordenadas pela equipe das Gerências de Saúde das Unidades, com ênfase na
informação quanto às medidas de prevenção de contaminação com o novo Coronavírus (COVID-19).

(2)               Intensificação dos procedimentos de higiene e desinfecção de utensílios, equipamentos e ambientes de convivência, principalmente de áreas de maior
contato manual, tais como maçanetas, grades, cadeados, teclados, corrimões, dentre outras.

(3)               Garantia do fornecimento de água, sabonete para higienização das mãos e regularidade de entrega dos materiais de higiene pessoal para os adolescentes
privados de liberdade.

 

(4)               Higienização com água e desinfetante nas áreas externas das Unidades, por meio de parceria com o Serviço de Limpeza Urbana (SLU).

(5)               Exigência do uso de equipamentos de proteção individual (máscara) para todos os servidores e pessoas que adentrarem as Unidades.

(6)               Realização de triagem inicial, pela equipe das Gerências de Saúde das Unidades, em todos os adolescentes que adentram o Sistema Socioeducativo, para
identificação de sintomas típicos da doença COVID–19.

(7)               Organização de espaço próprio para a quarentena de todos os adolescentes recém-ingressos no Sistema Socioeducativo, de modo a garantir que a
transferência para alojamentos comuns ocorra somente após sete dias alojados no referido espaço destinado à quarentena.

(8)               Alocação, em alojamentos próprios para isolamento e quarentena, com as devidas separações, todos os adolescentes com suspeita e confirmados de
contaminação por novo Coronavírus (COVID-19), que não necessitem de internação hospitalar. 

(9)               Realização de articulação com a Vara de Execução de Medidas Socioeducativas - VEMSE, Ministério Público e Defensoria Pública, a fim de reduzir o efetivo de
adolescentes por Unidade.

(10)               Organização do quantitativo de adolescentes por Unidade de modo a assegurar efetivos menores e possibilitar redução de quantitativo de adolescentes por
quarto.

(11)               Distribuição de equipamentos de proteção individual (EPI) para servidores e adolescentes.

(12)               Monitoramento diário nas Unidades de privação de liberdade quanto ao estoque de equipamentos de proteção individual (EPIs) e materiais de higiene,
recomendados pelas autoridades de saúde para proteção contra o novo Coronavírus, avaliando a necessidade de novas aquisições.

(13)               Monitoramento diário do quantitativo de casos suspeitos e confirmados de Covid-19.

(14)               Elaboração de plano de contingência para manutenção do quantitativo de agentes, especialistas, técnicos socioeducativos e profissionais de saúde nas
Unidades de Internação, Internação Provisória e Atendimento Inicial, de modo a garantir a biossegurança e a realização das atividades essenciais planejadas na jornada
pedagógica.

(15)               Acompanhamento da identificação de todos os adolescentes pertencentes ao grupo de risco para infecção pelo Coronavírus (COVID-19), a fim de que lhes
sejam redobrados os cuidados no que tange às medidas preventivas.

(16)               Capacitação das equipes profissionais de saúde das unidades de internação e internação provisória para realização de testagem sorológica e molecular
para identificação da contaminação pelo vírus SARS-COV-2.

 

(17)               Realização de testagem em todos os servidores e adolescentes das Unidades de privação de liberdade. Além de ações que promoveram a testagem em
massa por duas vezes, servidores e socioeducandos foram testados quando apresentaram sintomas gripais, com vistas a possibilitar rápida identificação dos infectados
pelo coronavírus e adequado isolamento.

(18)               Vacinação antecipada de todos servidores e adolescentes para H1N1.

Com essas medidas, a SEJUS obteve êxito na contenção do avanço da pandemia da COVID-19 em adolescentes e servidores das unidades de privação de liberdade, como
também a efetiva execução da medida socioeducativa.

Destaca-se ainda a publicação mensal e divulgação do Guia Serviços de Utilidade no Contexto do Coronavírus, que trata dos serviços especialmente elaborados para o
enfrentamento da pandemia de Covid-19. O  Guia teve por objetivo apresentar um instrumento que seja eficaz na informação e orientação aos familiares dos adolescentes
atendidos pelo Núcleo de Atendimento Inicial - NAI, observando as especificidades do período vivenciado. Os temas buscam contemplar, preferencialmente, os serviços
relacionados à educação, saúde, assistência social, equipamentos de proteção, serviços ofertados pela SEJUS, funcionamento das Unidades do Sistema Socioeducativo, do
Sistema de Justiça, serviços gratuitos, dentre outros.

Em relação às medidas de semiliberdade e de meio aberto, as Unidades tiveram suas rotinas de trabalho e metodologias de atendimento socioeducativo adaptados às
instruções normativas promovidas pelo Ministério da Saúde (MS), contempladas no P lano de Contingência da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES), nas
notas técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), nas Portarias relacionadas à prevenção do Covid-19 expedidas pela Vara de Execução de Medidas
Socioeducativas (VEMSE) para funcionamento das medidas de semiliberdade e de meio aberto; e em outros documentos circulares internos com diretrizes para
organização das unidades.

Com base nessas normativas e diretrizes, ao longo do ano de 2020, diversas medidas foram tomadas para evitar a disseminação do vírus entre servidores, adolescentes e
familiares vinculados às Unidades, como: adoção de teletrabalho parcial e/ ou integral; priorização de atendimento aos adolescentes e familiares por meio remoto, com
manutenção de atendimentos presenciais somente de forma excepcional e emergencial; redução de horário de funcionamento; elaboração de Projetos de execução da
medida socioeducativa de Prestação de Serviços à Comunidade de forma virtual; permanência de adolescentes em cumprimento de semiliberdade no convívio familiar;
orientações diárias quanto à prevenção e encaminhamentos relacionados à COVID-19.

Foram realizadas ações com vistas a instrumentalizar os profissionais que atuam nas medidas de semiliberdade e meio aberto no que se refere ao acompanhamento em



saúde dos adolescentes e familiares, diante do contexto pandêmico. Destacam-se uma ação formativa com servidores e a publicação de uma cartilha de saúde. Ambas
tiveram como objetivo a orientação dos profissionais quanto à sintomatologia da COVID-19, aos métodos diagnósticos, às medidas de prevenção, aos fluxos de
encaminhamento para adolescentes e familiares com sintomas à rede pública de saúde e às orientações sobre a retomada em segurança dos atendimentos presenciais e
das visitas domiciliares.

Destaca-se ainda que, de forma inédita, os adolescentes que cumprem medidas em meio aberto puderam se vacinar contra o vírus Influenza junto às Unidades Básicas de
Saúde mais próximas de sua residência, do mesmo modo que os adolescentes em cumprimento de medida de semiliberdade. Uma vez que não se encontram restritos ou
privados de liberdade, esses adolescentes não eram considerados público alvo atendido tradicionalmente pelas campanhas de vacinação contra Influenza. As equipes de
profissionais do socioeducativo e da saúde foram orientadas a, respectivamente, encaminhar e receber os adolescentes levando consigo um documento de identificação
com foto, o cartão de vacina e a declaração de que é acompanhado na unidade socioeducativa. Entre os meses de abril e junho foram vacinados, ao todo, 269
adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto e 78 adolescentes em cumprimento de medida de semiliberdade.

Ainda em relação ao eixo saúde, ressalta-se que adolescentes do sistema socioeducativo puderam ter seu esquema vacinal atualizado conforme dispõe o Calendário
Nacional de Vacinação do Adolescente e do Adulto: Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola), Hepatite B, Dupla Adulto (Difteria e Tétano) e HPV Quadrivalente. Para
os adolescentes vinculados às unidades de internação e internação provisória a atualização ocorreu na própria unidade, enquanto para os adolescentes em cumprimento
de medidas em meio aberto e semiliberdade o procedimento ocorreu junto à Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência do território residencial do adolescente ou junto
à UBS de referência da unidade de semiliberdade, no caso daqueles que são vinculados a essa medida.

Nas Unidades de Semiliberdade e de Meio aberto, a crise sanitária, financeira e social decorrente da pandemia impactou diretamente nos adolescentes e suas famílias,
uma vez que o perfil majoritário do público vive em situação de vulnerabilidade. As equipes mantiveram ações constantes de informação e encaminhamentos aos
benefícios assistenciais emergenciais, e aos serviços essenciais que necessitavam. Para além do acompanhamento remoto, as equipes de servidores estiveram
presencialmente na realização de visitas domiciliares, entregando cerca de 500 cestas básicas, máscaras e produtos de higiene, dentre outros materiais que foram
arrecadados.

Outra medida preventiva frente à classificação de pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) foi a publicação a Portaria nº 23, de 1º de abril de 2020, a partir da qual o
Serviço Voluntário poderá ser, em caráter temporário e emergencial, utilizado nas eventuais consequências oriundas da Pandemia do Coronavírus (COVID-19), a fim de
assegurar a execução das atividades desenvolvidas nas Unidades de Internação.

Com essa medida, destaca-se, sobretudo, a redução do período de ociosidade dos adolescentes, bem como do estado de tensão, promovendo a garantia de direitos e a
saúde mental. Assim, com o serviço voluntário, têm sido garantidas atividades ocupacionais, profissionalizantes, de escolarização, esporte, cultura e lazer. Ademais,
possibilita garantir segurança e integridade física e psicológica, considerando eventual redução no efetivo diário de agentes, em consequência de infecção pelo novo
coronavírus.

Com o aumento da oferta de atividades, acompanhadas pelo servidor voluntário, observa-se que houve significativa redução do número de ocorrências disciplinares de
natureza média e grave em todas as Unidades de Internação e Internação Provisória. Entende-se que essa redução resulta do tempo em que os adolescentes e jovens
encontram-se realizando atividades externas aos alojamentos, uma vez que o levantamento sobre ocorrências disciplinares demonstrou, claramente, que 75% das
infrações ocorrem no ambiente do módulo de convivência coletiva, seja no interior dos quartos ou nos pátios.

FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E CONTRIBUIÇÃO PARA O BEM-ESTAR SOCIAL

Quanto ao eixo destinado a promover o fortalecimento dos vínculos familiares e contribuir para o bem-estar social, foram realizados projetos para minimizar os efeitos
nocivos decorrentes do isolamento e as condições de vulnerabilidade social tendo em vista que milhares de famílias perderam suas fontes de renda e passaram a contar,
exclusivamente, com a ajuda de doações.

O  Projeto Conexão Família foi realizado na Unidade de Internação de P lanaltina, em parceria com o Instituto Entre Nós, por meio da entrega de cestas básicas e cartas
confeccionadas pelos adolescentes às famílias. Outro projeto foi o Recriando Laços, com parceria do Instituto Carinho, que foram entregues às famílias cestas básicas e
cartas confeccionadas pelos adolescentes.

Especificamente em relação à qualificação do atendimento socioeducativo, algumas ações foram realizadas com objetivo de provocar reflexões, compartilhar experiências
e contribuir para a formação dos servidores. Dois grandes Grupos de Trabalho, com representação de servidores de todas as Unidades de Semiliberdade e de Meio aberto,
desenvolveram diversas reuniões e oficinas voltadas para a avaliação e atualização dos documentos institucionais que definem os parâmetros socioeducativos para
execução das medidas e dos projetos políticos pedagógicos. Outras ações de destaque, realizadas de forma virtual em razão da pandemia, foram:

(1)               Rodas de Conversa em Comemoração aos 30 anos do ECA - com palestrantes de experiência nacional, voltado para gestores e servidores de todas as
unidades do sistema socioeducativo. Foram 04 eventos com os seguintes temas:

                   Promover a responsabilização em liberdade: rupturas com o paradigma menorista e carcerário no Sistema socioeducativo

                   Racismo no Sistema Socioeducativo, branquitude nos espaços de responsabilização.

                   Justiça Retributiva ou restaurativa: ressignificando a socialização.

                   Metodologias de atuação em Socioeducação: repensando saberes e fazeres.

(2)               Seminário Socioeducativo: intersetorialidade e intervenções possíveis baseadas em evidências - evento nacional que debateu os dados e experiências do
Sistema Socioeducativo do DF.

 

POLÍTICAS DE DIREITO5 HUMANOS E IGUALDADE RACIAL

Pauta LGBT

•                    Realização do IV Ato Contra a Transfobia no Parque da Cidade, ação da SEJUS que contou com a parceria da NOVACAP, CAESB, FIBRA, Administração do
Parque da Cidade; 70 pessoas compareceram ao evento.

•                    I luminação do Palácio do Buriti com as cores da bandeira trans em prol da luta contra a transfobia, ação da SEJUS que contou com a parceria da Casa
Militar, o cerimonial e a Governadoria.

•                    Realização a IV Solenidade em Homenagem às Pessoas Trans no Salão Nobre no Palácio do Buriti, com a presença de pessoas trans e representantes de
movimentos sociais e instituições públicas e privadas, ação realizada em parceria com o Cerimonial, Governadoria, MPDFT, NOVACAP, FIBRA - 250 pessoas compareceram
ao evento.

•                    Assinatura da portaria de atendimento à população LGBT no sistema socioeducativo, ação da SEJUS por meio da SUBDHIR e Subsecretaria do Sistema
Socioeducativo, em parceria com MPDFT.

•                    Assinatura da Carta de Intenções que regulamenta a Portaria de atendimento à população LGBT no sistema socioeducativo.

•                    Campanha em prol do Carnaval sem LGBTfobia e Racismo denominada Unidos da Diversidade, ação da SEJUS em parceria com a Polícia Civil, o Metrô e o
MPDFT.



 

•                    P lantio de mudas, revitalização do jardim Marina Garlen e inclusão e pintura de bancos do Espaço Dandara, ação da SEJUS em parceria com a NOVACAP e
Administração do Parque da Cidade.

•                    Parceria com a Secretaria de Saúde para disponibilização de espaço (CTA da Rodoviária) para distribuição de cestas básicas e de materiais de prevenção à
população LGBT - 60 pessoas LGBT foram beneficiadas.

•                    Parceria com a Polícia Civil do DF por meio da DECRIN nas denúncias por motivação LGBTfóbica que chegaram à COORLGBT.

•                    Parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDES) no acolhimento de demandas da população LGBT em tempos de Coronavírus por
meio do CREAS da Diversidade.

•                    Parceria com o SENAC por meio do programa Transformação da SEJUS para capacitação de pessoas LGBT com cursos técnicos.

•                    Parceria com o SEBRAE por meio do programa Transformação da SEJUS para capacitação de pessoas LGBT com cursos técnicos.

•                    Parceria com a SETRAB por meio do programa Transformação da SEJUS para Microcrédito do Programa Prospera.

•                    Parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Projeto Cozinha e Voz WEB (edição DF).

•                    Reunião na papuda para tratar sobre mulheres transexuais e travestis em privação de liberdade e possível transferência para a Colmeia em parceria com a
SSP.

•                    Projeto Brasília Sem LGBTfobia 2020 (Projeto da ONG JUDIH e Instituto Pró-Bairro onde a SEJUS é a fomentadora e apoiadora) - Entrega de máscaras nas
cores da bandeira LGBT durante o mês de novembro na rodoviária (foram doadas 7.800 máscaras).



•                    Projeto Brasília Sem LGBTfobia 2020 (Projeto da ONG JUDIH e Instituto Pró-Bairro onde a SEJUS é a fomentadora e apoiadora - Entrega de cestas básicas
e kits de assepsia para pessoas LGBT em situação de vulnerabilidade social nas cidades de Ceilândia, Gama, Santa Maria e Brasília - Foram doadas 400 cestas de
alimentos e 400 kits de assepsia.

•                    Entrega de kits de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e ao Coronavírus para meninas travestis e transexuais moradoras de 03
pensionatos localizados na cidade do Riacho Fundo 1 em parceria com a Secretaria da saúde.

•                    Participação representando a SEJUS e a área da diversidade no Conselho Distrital da Mulher.

•                    Inclusão da Parada LGBT de Brasília no calendário Oficial do DF.

•                    Elaboração de Matéria e card para o Dia da Visibilidade Trans.

•                    Elaboração de Card informativo voltado à população LGBT em situação de vulnerabilidade social em tempos de Coronavírus.

•                    Mesa temática com materiais informativos e serviço de orientação à população LGBT por meio do SEJUS Mais Perto do Cidadão.

•                    Elaboração e matérias LGBT, com foco na visibilidade, informação sobre direitos, funcionamento de equipamentos durante a pandemia e serviços
ofertados.

•                    Atendimentos e orientações a pessoas LGBT vítimas de violência por motivação LGBTfóbica, em situação de vulnerabilidade social em função ou não do
Coronavírus e a Pessoas Trans para benefícios e/ou direitos sociais como (Nome Social, troca de nome definitivo em cartórios, consultas no ambulatório, adolescentro e
CREAS da Diversidade.

•                    Participação representando a SEJUS no 2° Seminário LGBTI da CLDF (29/06/2020).

•                    Reunião com instituições e representantes do Movimento Social LGBT para recebimento de demandas relativas à população LGBT em tempos de
Coronavírus (02/07/2020).

•                    Reunião de alinhamento sobre o projeto GDF TRANSformador com representantes do SENAC DF.

•                    Participação na reunião com a Diretora Marina Heidel do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e Gestores dos Estados e do DF, sobre a pauta
LGBT, para discutir sobre os desafios enfrentados pela população LGBT brasileira e apontando alguns tópicos como saúde, empregabilidade, vulnerabilidade na pandemia
coronavírus dentre outros assuntos pertinentes (setembro).

•                    Participação no webinário Ações Afirmativas em Matéria Eleitoral por uma Cidadania Democrática promovido pela equipe EJE e do TSE.

•                    Reunião com a CODEPLAN para elaboração de uma proposta de inserção de termos voltados à pauta LGBT na pesquisa de Amostra de Domicílios PDAD.

•                    Participação na reunião com a Diretora Marina Heidel do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e Gestores dos Estados e do DF e
representantes da comissão intergestores do FONGES, para tratar sobre o novo Pacto Nacional de Enfrentamento à violência LGBTfóbica e o disque 100 (outubro).

•                    Participação no Programa Sua Vida Vale Muito Itinerante - Santa Maria.

•                    Participação no Programa Sua Vida Vale Muito Itinerante – Samambaia.

•                    Participação representando a pauta LGBT na gravação acerca dos 25 anos da declaração de Beijing, aprovada na IV Conferência Mundial sobre a Mulher.

•                    Participação na reunião com a Diretora Marina Heidel do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e Gestores dos Estados e do DF e
representantes da comissão intergestores do FONGES, para tratar sobre a minuta do novo Pacto Nacional de Enfrentamento à violência LGBTfóbica (novembro).

•                    Participação na Palestra “Como Cuidar da Saúde Mental em Tempos de Pandemia” oferecida pela Subsaúde.

•                    Participação representando a SEJUS no ato de Lançamento da Frente Parlamentar para Proteção e Promoção Cidadania LGBTI+, idealizado pelo Gabinete



24 da Câmara Legislativa do DF.

PAUTA POVOS TRADICIONAIS E IGUALDADE RELIGIOSA

O preconceito é o exercício mental de um juízo de valor sobre determinados indivíduos, grupos ou situações, que não encontra expressão a não ser por meio de um ato
discriminatório. Entretanto, vale ressaltar que nem sem sempre a discriminação racial tem gênese no preconceito, assim, a igualdade racial é condição necessária ao
desenvolvimento da democracia e da cidadania no Estado de direitos.

Registra-se que políticas de inclusão, entre elas a promoção da igualdade racial, são importantes para diminuição do número de pessoas em situação de pobreza, tendo
como efeito o acesso às oportunidades como educação em seus diferentes níveis e emprego na busca da redução das desigualdades sociais e raciais.

•                    Dia Nacional de Combate a Intolerância Religiosa: Atividade realizada em 21 de janeiro, a qual teve como objetivo reafirmar a importância do respeito à
diversidade de crenças e reafirmar o compromisso com a liberdade religiosa, visando debater a importância do respeito à diversidade de crenças e reafirmar o
compromisso com a liberdade religiosa. O evento ocorre anualmente e conta com a presença de diversas lideranças religiosas e políticas.

•                            Semana Mundial de Harmonia Inter-Religiosa: Ação realizada em 06 de fevereiro, na sede nacional BAHÀ’Ì, durante a roda de conversa fizeram-se
presente autoridades e lideranças religiosas de diversos seguimentos, tradições e organizações ecumênicas e inter-religiosas, com o objetivo de fortalecer ações e
projetos que trabalhem o respeito, a paz e a harmonia entre as crenças.  A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de fortalecer e
construírem espaços seguros de diálogo entre todos os credos, religiões e crença.

•                            2 de fevereiro Dia de Iemanjá – Apoio na realização da “Festa das Águas” realizada na Praça dos Orixás, Patrimônio Imaterial do Distrito Federal
desde 2018, o projeto foi idealizado pelo Instituto Rosa dos Ventos com fomento da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal em parceria
com a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania e do Conselho Distrital de Direito do Negro.

 

•                             Dia Nacional dos Povos Ciganos: Celebrado em 25 de maio, tendo em vista o cenário de emergência sanitária causada pelo Covid-19, foi realizado a
distribuição de cestas emergenciais, doação recebida por meio do Portal do Voluntariado, para as famílias residentes no Acampamento Cigano localizado na Rota dos
Cavalos em Sobradinho- DF.

•                            Dia Internacional da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha - Realização do Webnário Internacional: Dia Nacional de Tereza de Benguela e da
Mulher Negra e Dia Internacional da Mulher Negra Latino-americana, Caribenha e da Diáspora. Teve como objetivo: identificar, compartilhar e discutir políticas de
igualdade no âmbito do Dia da Mulher Negra Latino Americana, Caribenha e da Diáspora. A promoção desta ação, realizada em parceria com o Escritório de Assuntos
Internacionais, também vai ao encontro da Agenda 2030 da ONU, que engloba 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O  Webinar Internacional pelo Dia da Mulher
Negra Latino Americana e Caribenha atingiu os ODS 3 (saúde e bem-estar), 5 (igualdade de gênero), 8 (trabalho decente e crescimento econômico), 10 (redução das
desigualdades) e 17 (parcerias e meios de implementação).

•                            Abastecimento de água potável: Fornecimento de água para a Comunidade Indígena Tekohaw e Povo Tukano, residentes da reserva indígena do
Setor Noroeste/DF, instalado 2 (dois) hidrômetros, para atendimento emergencial às quase 30 famílias, para assegurar as condições mínimas de proteção à saúde,
ponderando ainda, o atual estado de emergência sanitária instaurado em função da disseminação do Covid-19.



      

•                            20 de novembro Dia Nacional da Consciência Negra - Realização do Webinário ”Os desafios da equidade em saúde nos momentos de racismo
estrutural”. Ação proposta pela SUBDHIR que ocorreu em 19 de novembro e vislumbrou constituir um panorama sobre as doenças e os agravos prevalentes na população
negra e os esforços e desafios para a implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN). O  Webinário, realizado pelo Comitê Técnico de
Saúde da População Negra-CTSPN em colaboração com e Secretaria de Estado de Saúde, FEPECS e UnB objetivou, também, ampliar a participação no debate sobre os
impactos da pandemia, racismo e doenças correlatas à população negra.

Ainda em alusão ao do Dia Nacional da Consciência Negra, foi realizada a Feira de Afro Empreendedorismo no âmbito do programa “Sua Vida Vale Muito – Itinerante Santa
Maria” com intuito de comercialização de produtos e serviços de inspiração nas culturas afro-brasileiras ou desempenhados por empreendedores negros que atuam no
setor de serviços, economia solidária, economia criativa, cooperativismo e associativismo, de acordo com a Lei nº 5.447, de 12 de janeiro de 2015. A referida Feira contou
com estandes de Moda e Beleza, Gastronomia, Artesanatos e Manifestações Culturais de Povos e Comunidades Tradicionais.

       

·         10 de dezembro: Dia Internacional dos Direitos Humanos - realização de webinário comemorativo a data, buscando cumprir suas atribuições, isto é, o
desenvolvimento de ações que naveguem na promoção da liberdade de crença, no combate à intolerância e a defesa da laicidade.  A ação teve por objetivo fomentar e
ampliar o intercâmbio e conhecimento das ações e políticas desenvolvidas pelo Brasil, no campo dos direitos humanos, e a diversidade religiosa, consolidando as ações
em conjunto Estado/sociedade em prol destas pautas.

PAUTA IGUALDADE RACIAL

Em razão da Pandemia do Novo Coronavírus, que afeta o Distrito Federal desde março, houve profunda reestruturação no planejamento das ações em 2020. Abaixo,
encontram-se elencadas as ações e as atividades de responsabilidade da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, no que se refere à temática de Políticas de
Proteção e Promoção da Igualdade Racial, realizadas ou em tramitação:

·          Proposição e publicação do Decreto nº 40.910, de 23 de junho de 2020: Reserva 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nas seleções para estágio no âmbito
da administração pública distrital;

·         Acordo de Cooperação Técnica Programa Akoma – Educação para Relações Étnico-Raciais Integrada à Saúde;

·        Proposição de Decreto de criação do Centro de Referência em Direitos Humanos e Igualdade Racial - CRDHIR no DF;

·         Proposição de Termo de Cooperação Técnica entre CDDN e DPDF;

·         Proposição de Acordo de Cooperação Técnica reformulado entre SEJUS e Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT;

·         Proposição de Convênio entre a Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade racial e a SEDES para implantação da Ouvidoria Itinerante de Promoção
da Igualdade Racial no âmbito do Distrito Federal;

·         Solicitação de alteração do Decreto nº 34.218, de 20 de março de 2013, que institui o Disque Racismo e o Comitê Intersetorial no âmbito do Distrito Federal;

·          Proposição de Acordo de Cooperação Técnica reformulado que entre si celebram o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania -
SEJUS/DF e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAP/DF;

·         Proposição de Regulamentação da Lei Distrital nº 6.321/2019 - Lei de cotas raciais nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos
públicos;

·         Capacitação online aos canais de serviços da Central de Atendimento ao Cidadão;

·         Elaboração de normativo e articulação junto a Deputada Arlete Sampaio para a contemplação da população indígena;

·         Proposição de regulamentação do Decreto nº 39.024/2018 – Orientação e operacionalização da inclusão do quesito raça, cor, etnia nos formulários, sistemas de



informação, avaliação, monitoramento, coleta de dados, censos, programas e ações em âmbito distrital;

·          Proposição de Instituição do Dia da/o Afro empreendedor/ar no âmbito do Distrito Federal;

·          Portaria Conjunta nº 19, de 13 de julho de 2020, para determinar atuação conjunta da Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SUGEP - SES/DF) e da Subsecretaria
de Políticas de Direitos Humanos e de Igualdade Racial (SUBDHIR - SEJUS/DF) para composição e desenvolvimentos dos trabalhos a serem realizados nos termos do item
7 do Edital nº 23, de 17 de junho de 2020, publicado no DODF nº 114, referente à reserva de vagas aos candidatos pretos e pardos;

·         Tramitação e ajustes da Minuta do Decreto do PLADIPIR - P lano Distrital de Promoção da Igualdade Racial. Os autos foram reencaminhados as Secretarias de
Estados que permanecem pendentes de contestação, visto a necessidade de aprovação pelos atuais dirigentes dessas Pastas para prosseguimento dos trâmites que
ensejarão publicação de Decreto;

·         Distribuição de cestas básicas para comunidades tradicionais de matrizes africanas em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar devido à pandemia da
COVID-19;

·         Palestras sobre "Influências Africanas na Cultura Brasileira" no Projeto Encontro Virtual com Estudantes, da Escola CEJA Asa Sul (CESAS/SEEDF); 

·         Campanha publicitária em cooperação com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) em maio de 2020;

·         Publicação da Cartilha “O  racismo por trás das palavras”, em maio de 2020, voltada à elucidação e consequente eliminação do uso de termos e expressões de
cunho racistas na língua Portuguesa;

·         Distribuição de cestas básicas para comunidades tradicionais de matrizes africanas em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar devido à pandemia da
COVID-19;

·         Webconferência sobre o cadastro on-line das pessoas com doença falciforme: Ação em alusão ao Dia Nacional de Mobilização Pró-Saúde da População Negra. A
ação buscou debater sobre a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que reconhece o racismo, as desigualdades étnico-raciais e o racismo institucional
como determinantes sociais das condições de saúde, perpassando pela importância em combate a supracitada doença falciforme. A ação foi viabilizada pela Escola de
Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde, mantida pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), em parceria com a Gerência de Atenção à
Saúde de Populações em Situação Vulnerável e Programas Especiais (GASPVP), com apoio do Comitê Técnico intersetorial de Saúde da População Negra (CTSPN) e do
Comitê Técnico de Hemoglobinopatias Hereditárias do Distrito Federal (CTHH) do DF;

·         Audiência pública online na Câmara Legislativa do Distrito Federal sobre 20 de novembro;

·         CARDS explicativos sobre a temática Consciência Negra.

·         Pauta dos Direitos Humanos

·         Evento Ação Social Sua Vida Vale Muito – Atendimento em diversas áreas, tais como: Saúde, Assistencia Social entre outras, atividades estas voltadas para
mulheres – Praça dos Direitos da Ceilândia.

·         SEJUS Mais Perto do Cidadão – Praça dos Direitos da Ceilândia.

·         Top Cufa – Desfile de Moda – Praça dos Direitos da Ceilândia.

·         Evento em comemoração ao Dia das Mulheres – Praça dos Direitos da Ceilândia.

·         16 Dias de ativismo pelo fim da Violencia Contra as Mulheres.

·         Evento Ação Social Sua Vida Vale Muito – Atendimento em diversas areas, tais como: Saude, Assistencia Social entre outras, atividades estas voltadas para
mulheres – Estação Cidadania da QNR – 02.

·         Faremas Live – Evento fez parte das comemorações em alusão ao Aniversário da Cidade do Recanto das Emas – Estação Cidadania do Recanto das Emas.

·         Evento em comemoração ao Dia das Mulheres – Estação Cidadania do Recanto das Emas.

·         Ação entrega de cestas basicas para comunidade carente do Sol Nascente – Estação Cidadania da QNR – 02.

·         Ação entrega de cestas basicas para comunidade de Terreiros – Estação Cidadania da QNR – 02.

·         Inauguração do laboratório de robótica do programa Passaporte para o Futuro – Estação Cidadania da QNR 02.

·         Publicação da atualização da composição do Comitê Executivo dos CEUS das Artes, através da Portaria n° 25, de 29 de abril de 2020, considerando as mudanças na
estrutura administrativa do Governo do Distrito Federal.

·         Publicação de prorrogação da Portaria Conjunta nº 08/2017, firmada entre a então SEDESTMIDH, responsável pelos Centros de Artes e Esportes Unificados –
CEUs/Estações Cidadania, e a Secretaria de Estado de Educação, que dispõe sobre a cooperação mútua entre a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e a
Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos para desenvolvimento de ações do "Centro de Artes e Esportes
Unificado - CEU", hoje, Estações Cidadania;

·         Atualização do P lano de Trabalho referente às ações a serem desenvolvidas pelo/as Professores/as da Secretaria de Estado de Educação nas Unidades dos Centros
de Artes e Esportes Unificados - CEUs/Estações Cidadania do Distrito Federal, a luz da Portaria Conjunta nº 08/2017;

·         P lanejamento de ações online para os Professores da Secretaria de Estado de Educação presente nas Estações Cidadania. Tendo em vista a paralisação das aulas
presenciais em virtude da pandemia causada pela COVID-19, bem como em atenção às recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde,
da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito (SESDF), quanto às medidas sanitárias e de isolamento social, tidas como ações de controle e combate à propagação da
doença, e ainda, o contexto social vigente, as Subsecretarias de Educação Básica (SUBEB), de Educação Inclusiva e Integral (SUBIN), de Inovação e Tecnologias
Pedagógicas e de Gestão (SINOVA) e de Gestão de Pessoas (SUGEP) da Secretaria de Estado de Educação (SEEDF) apresentou informações, no que se refere aos
Programas e Projetos desenvolvidos por professores disponibilizados para Unidades Parceiras no contexto das atividades educacionais não presenciais. Para o ano de
2021, foi solicitado à SEE que os professores disponibilizados às Unidades Estações Cidadania pudessem desenvolver suas ações de forma remota, por meio da
plataforma da SEE.

·         Emissão do Habite-se CBMDF das Estações Cidadania da QNR 02 e QNM 28;

·         Encaminhamento de proposta de Portaria com as designações do Poder Público para composição dos Grupos Gestores dos Centros de Artes e Esportes Unificados –
CEU das Artes/Estação Cidadania;

·         Instituição da Praça dos Direitos de Itapoã, por meio do Decreto Distrital nº 41.082, de 05 de agosto de 2020;

·         Elaboração de Projetos Básicos para a distribuição de energia elétrica e de água, bem como o seu tratamento, para a unidade Praça dos Direitos do Itapoã;

·         Implantação do Projeto Includ na Unidade Praça dos Direitos do Itapoã. Não houve inauguração nem uso ainda, pois as atividades requerem presença física, o que
não é recomendado para o momento tendo em vista o risco alto de contágio pela COVID-19;

·         Elaboração do Plano Distrital de Direitos Humanos o qual está em fase de análise pela SEJUS;

·         Recepção e execução de emendas parlamentares:

1)                 Projeto: Equoterapia para comunidade do Distrito Federal, executado pela OSC Cavaleiros de São Jorge - Centro Equestre, no valor R$ 70.000,00, realizada
ao longo do período de 12 de 2019 a 12 de 2020;

2)                 Projeto: Caravana da Consciência, executado pela OSC Associação Luta pela Vida, no valor de R$ 399.990,65, com realização no período de 01/12/2020 até
22/01/2021.

ESTAÇÕES CIDADANIA (ANTIGOS CEUS DAS ARTES)

As Estações Cidadania, conhecidas anteriormente por Centro de Artes e Esportes Unificados – CEUs das Artes, tiveram suas nomenclaturas alteradas por força da Portaria
Interministerial nº 876 de maio de 2019 e integram, em um mesmo espaço, programas e ações culturais com foco nas práticas esportivas e de lazer, formação e
qualificação para o mercado de trabalho, serviços socioassistenciais, políticas de prevenção à violência e de inclusão digital, para promover a cidadania em territórios de
alta vulnerabilidade social do DF.

Atualmente existem 03 (três) Unidades Estações Cidadania, as quais estão localizadas em áreas de alto índice de vulnerabilidade social no DF, sendo 01(uma) na Região
Administrativa do Recanto das Emas e outras 02 (duas) na RA de Ceilândia, nas Quadras QNM 28 e QNR 02.

Para o desenvolvimento das ações nas Unidades, a SEJUS firmou parceria com a Secretaria de Estado de Educação onde, processo seletivo interno foi aberto para que
professores da rede pública de ensino fossem disponibilizados a exercerem suas atividades nas Unidades. Esse foi um grande salto qualitativo, pois as ações são
realizadas de forma cotidiana e com possibilidade de atendimento e acompanhamento qualificado de mais crianças, jovens, adultos e idosos. Essa parceria é gerida por
um Comitê Gestor entre os órgãos e as ações prestadas pelos professores são pactuadas através de um Plano de Atividades revisado todos os anos e devidamente
aprovado pelas instâncias responsáveis.



O ano de 2020 apresentou uma série de particularidades para o exercício pleno das ações nas Unidades, tendo em vista o quadro pandêmico enfrentado pela
contaminação pela COVID-19. Assim, vários ajustes, no que tange a oferta de atividades, estão sendo construídos entre as Secretarias envolvidas para que a população
não seja mais prejudicada e possa ter acesso, mesmo que remotamente, sendo guardados os devidos protocolos de segurança sanitária, às atividades de arte, esporte,
lazer e cultura que muitos contribuem para o processo de saúde mental da população.

PRAÇAS DOS DIREITOS

As Praças dos Direitos, localizadas nas regiões de Ceilândia Norte e Itapoã, QNN 13 e Quadra 203 Del Lago II, e instituídas pelos Decretos Distritais nº 40.058 e nº
41.082, de 28 de agosto de 2019 e 05 de agosto de 2020, respectivamente, consolidam-se como equipamentos públicos com foco na execução de ações estratégicas nas
áreas de educação, saúde, profissionalização, esporte, cultura e lazer, voltadas para o desenvolvimento social e promoção da cidadania da população das Regiões
Administrativas de Ceilândia e Itapoã.

Oriundo do Governo Federal, o projeto Praça da Juventude é destinado a comunidades situadas em áreas de vulnerabilidade social que, além de democratizarem o acesso
ao esporte e ao lazer, incentivam a inclusão digital e a produção cultural, constituindo-se em um amplo espaço de convivência comunitária. Insta destacar que, no âmbito
do Distrito Federal, a nomenclatura do espaço foi alterada por meio do Decreto n° 40.058, de 28 de agosto de 2019, tornando-se, assim, Praça dos Direitos. Contudo, o
projeto segue o mesmo e conforme art. 3º da mencionada normativa, as ações nas Unidades são coordenadas pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito
Federal, com o apoio dos seguintes órgãos: I - Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; I I - Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal; I II -
Secretaria de Estado de Juventude do Distrito Federal; IV - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal; V - Secretaria de Estado de Cultura e Economia
Criativa do Distrito Federal; VI - Administração Regional do Itapoã - RA XXVIII.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS

No ano de 2020, os desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus, que mudou hábitos de consumo em todo o mundo, refletiram significativamente nas ações e
projetos que foram realizados com objetivo de fortalecer, orientar e buscar dar melhores condições aos acolhidos, às crianças, aos jovens e aos servidores visando à
construção da garantia dos direitos do indivíduo que carece das políticas públicas, principalmente, os que se encontram em situação de vulnerabilidade, estado esse
agravado pela pandemia.

TRABALHO EM REDE COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS NO SETOR COMERCIAL SUL

Na ocasião foram ofertadas vagas para tratamento da dependência química e encaminhados os interessados às comunidades terapêuticas conveniadas com a Secretaria
de Justiça e Cidadania. Também houve distribuição de material gráfico e orientação quanto aos malefícios causados pelo uso e abuso de drogas.

NO EIXO DA PREVENÇÃO

Foram realizadas diversas atividades nas escolas da rede e espaços públicos com objetivo de chamar atenção de crianças, jovens e adultos para o uso de drogas lícitas e
ilícitas, assim como suas consequências. Estudos comprovam que trabalhar a prevenção é de grande valia, pois ajuda e ensina o indivíduo na tomada de decisões e as
consequências de seus comportamentos.

·         Corrida azul - Conscientização para os diversos tipos de câncer, inclusive os causados pelo uso e abuso de drogas. Atendeu 1.000 (mil) pessoas;

·         Campanha do Carnaval na Moral. Atendeu 200 (duzentas) pessoas;

·         “Sejus mais Perto do Cidadão”. Atendeu 230 (duzentas e trinta) pessoas.

·         Carnaval na Moral nas Escolas e no Bloco da Baratinha. Atendeu 400 (quatrocentas) pessoas. Os eventos tiveram como objetivo conscientizar crianças, jovens e
adultos com relação ao uso e abuso de drogas;

·         Ação Social ônibus da Saúde - Orientação de Prevenção ao uso abusivo de drogas. Campanhas nas Redes Sociais "Narguilé" e "Cigarro" maiores chances de contrair
COVID 19;

·         Campanha de Prevenção em parceria com a Secretaria de Educação: “Bebidas Alcoólicas: não compartilhe essa ideia”. Previna-se do coronavírus e compartilhe
saúde;

·         Vídeo de especialista da UNB para a Escola Virtual SEJUS - Drogas: Previna-se do Coronavírus e compartilhe saúde.

·         Campanha de Prevenção: “Bebidas Alcoólicas e Violências: Cuide da sua saúde e proteja sua família”. Conscientização sobre o aumento do consumo de bebidas
alcoólicas no contexto da pandemia.  Live - 30 anos do ECA, com participação da perssonagem JUCA. Conscientização sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. A
Personagem JUCA alertou sobre a prática do “aviãozinho”, crime de tráfico de drogas e suas consequências.

·         Campanha de Prevenção para a Semana de Combate às Drogas. Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), em parceria com as Secretarias de Educação (SEE),
Segurança Pública (SSP) e com o Conselho de Políticas sobre Drogas do Distrito Federal (Conen/DF) realizaram um conjunto de atividades para conscientizar a população
sobre a importância da prevenção contra o uso de substâncias psicoativas, teve um vídeo com a Psicóloga Marcela Favarine para a Escola Virtual SEJUS em referência a
Semana de Combate às Drogas;

·         CARDS - Campanha de Prevenção na Semana de Combate às Drogas: “Cuide da sua saúde mental respeite o distanciamento social sem se sentir sozinho”. “Evite a
compra de bebidas alcoólicas, tabaco e açúcar”. Conscientização sobre o uso de drogas no contexto da pandemia. Dicas para ajudar a passar o momento de isolamento
social sem maiores danos à saúde.

NO EIXO DO TRATAMENTO

Diversas atividades foram realizadas para garantir a eficácia do tratamento junto aos acolhidos nas Comunidades Terapêutica que acolhem os dependentes químicos em
regime de residência.

·         Acolhimento nas Comunidades Terapêuticas. (Atendeu 650 pessoas no Sol Nascente);

·         Plano de trabalho analisados e aprovados. (Total - 9)

·         Cursos de profissionalização

·         Live "Drogas, população de rua e Comunidades Terapêuticas em tempos de pandemia." Parceira com Rogério Barba, com o objetivo de promover a conscientização
sobre o uso de drogas no contexto da pandemia.

 



NO EIXO DA REINSERÇÃO

Também houve diversas atividades com fito na ressocialização dos adictos visando seu retorno ao convívio familiar e socioeconômico.

·         Reinserção Civicosocial - participação de 60 (sessentas) acolhidos da Comunidade Caverna de Adulão no Hasteamento da Bandeira na Praça dos Três Poderes em
parceria com Órgão Federal;

·         Participação de 60 (sessentas) acolhidos de Comunidades parceiras no jogo de futebol no Mané Garrincha as atividades visam a ressocialização no processo de
tratamento dos adictos. (TOTAL - 120 acolhidos);

·         Foram matriculados no Projeto EJA 21 acolhidos da Comunidade Terapêutica Criação de Deus - A iniciativa visa a profissionalização e reinserção dos acolhidos.

·         Dia Internacional da Mulher–Uma parceria entre SUBED, SUBDHIR e Instituto Hélio (salão de beleza). As acolhidas da comunidade terapêutica AMAI comemoraram
o Dia Internacional da Mulher recebendo cuidados de beleza, maquiagem, sobrancelha e cabelo. (Atendeu 13 acolhidas);

 

PROJETOS E AÇÕES

·         Projeto Fundo BRASIL para as Comunidades Terapêuticas captarem recurso para prevenção ao Coronavirus - Atendeu 12 (doze) Comunidades;

·         Projeto com a FIOCRUZ para as Comunidades Terapêuticas captarem recurso com objetivo de apoiar as Ações Emergenciais para a população vulnerável. Atendeu
24 (vinte e quatro) comunidades;

·         “Drogas Prevenção e Ação”;

·         “Programa de Atenção ao Dependente Químico (PADQ)”. Trabalho em parceria com a SUBSAÚDE-SEEC DF. Apresentação do PADQ e passo a passo de como solicitar
ajuda do Programa aos servidores públicos - 17 visualizações youtube;

·         “Drogas, população de rua e Comunidades Terapêuticas em tempos de pandemia”. Parceira com Rogério Barba. Foi realizada uma live que tratou sobre a
conscientização quanto ao uso de drogas no contexto da pandemia - 15 participações simultaneamente;

·         Houve palestra no programa “Sua Vida vale Muito” hotelaria solidária com intuito de orientar e esclarecer quanto aos malefícios de uso e abuso de drogas.

 

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Os servidores participaram de diversas capacitações tanto presencias quanto à distância, com objetivo de ampliar o conhecimento e melhorar as condições de trabalho e
assim, dar mais celeridade e atendimento de qualidade aos usuários de drogas.

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE APOIO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

A SEJUS coordena e gerencia o Programa de Atendimento Multiprofissional às Vítimas de Violência (Pró-Vítima), instituído por meio do Decreto nº 39.557, de 20 de
dezembro de 2018, cuja principal finalidade é prestar atendimentos de psicologia e de serviço social a vítimas de violência.

Devido à pandemia do novo coronavírus e as ações do Governo do Distrito Federal no sentido de minimizar e controlar o avanço da COVID19, os servidores da SEJUS
passaram a exercer suas atribuições em regime de teletrabalho, de acordo com o Decreto nº 40.546, de 20 de março de 2020, e Portaria da Sejus nº 20, de 24 de março
de 2020. Desta forma, os atendimentos de psicologia e de serviço social às vítimas de violência continuaram em plataformas virtuais permitindo a continuidade dos
acolhimentos e acompanhamentos às vítimas, bem como seus familiares.

 

De janeiro a dezembro de 2020, foram realizados 4.598 (quatro mil e quinhentos e noventa oito) atendimentos psicológicos e de serviços sociais.

Devido à pandemia, houve a criação de 6 grupos de convívio virtual pelo aplicativo W hatsapp, totalizando a participação inicial de 194 pessoas. Cada núcleo de
atendimento do Pró-Vítima ficou responsável pelo gerenciamento e acompanhamento da equipe do Psicossocial. Foram produzidos vídeos motivacionais e estes enviados
aos grupos e disponibilizados na Escola SEJUS (https://escola.sejus.df.gov.br/).

No âmbito do Projeto “Banco de Talentos”, foram realizadas capacitações, oficinas palestras sobre temas como educação financeira, aprendizagem artesanal, ingresso no
mercado de trabalho, além da “Feira de Talentos”, que objetiva a exposição e comercialização de produtos e artesanatos realizados por mulheres vítimas de violência
atendidas pelo Pró-Vítima. Considerando as medidas de segurança impostas devido à pandemia mundial, houve a realização de apenas 01 (uma) feira presencial, com a
participação de 17 (dezessete) expositoras. Assim como a realização de 12 (doze) cursos e oficinas online para 43 mulheres participantes do Projeto, evitando a
paralisação do projeto.



 

Em relação ao Projeto Maria da Penha Vai à Escola (MPVE), que estimula o desenvolvimento e a execução de atividades e estratégias de prevenção capazes de diminuir a
violência perpetrada em ambiente domiciliar contra mulheres, meninas, idosas, de todas as classes, raças, crenças e etnias, a SEJUS, virtualmente, participou de 4
reuniões do Comitê Gestor do Acordo de Cooperação Técnica do MPVE, como componente integrante, e indicou servidores para participação em 8 cursos de formação e
atualização de multiplicadores do Projeto MPVE:

·         Webinário "Lei nº 14.431/2017 e a Escuta Especializada", para Conselheiros Tutelares, Psicólogos e Assistentes Sociais do Pró-Vítima e demais
servidores, capacitando um total de 33 servidores. Período de realização: dia 18 de Setembro de 2020, das 14h às 16h, via aplicativo Cisco Webex;

·         Webinário “Atendimento não revitimizador nas situações de violência contra as mulheres” para servidores da SEJUS, capacitando 25 servidores. Período de
realização: dia 03 de agosto de 2020, de 14h30 as 15h30, via aplicativo Cisco Webex;

·         Webinário “Avaliação e Gestão de Risco de Violência Perpetrada por Parceiro Íntimo”, para Conselheiros Tutelares, Psicólogos e Assistentes Sociais do Pró-Vítima e
demais servidores, sendo capacitados 24 servidores. Período de realização: dia 15 de Outubro de 2020, das 09h30 às 11h30, via Cisco Webex.

Tendo em vista a necessidade de capacitar o público atendido pela SEJUS, a fim de promover novas competências, habilidades socioemocionais e estimular o
empreendedorismo, por meio de parceiros voluntários cadastrados no projeto por intermédio do Portal do Voluntariado, foram realizados os seguintes cursos:

·         “EmpoderAção – Empoderar para Empreender” – 4 (quatro) encontros semanais, ao vivo e online, nos dias 31/07/2020, 07/08/2020, 14/08/2020 e 21/08/2020, das
15h às 18h;

·         18/08/2020 – capacitação, ministrado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados – ACNUR em parceria com a SEJUS, na modalidade virtual,
tratando sobre a temática dos Direitos dos Refugiados, o papel e atuação da ACNUR e soluções de acolhimento, com especial abordagem ao atendimento a grupos
específicos: SGBV, LGBTI+ e indígenas.

·         “O Poder das Conexões” realizado no dia 23/07/2020 para os servidores da SEJUS:

 

·         Seminário realizado no dia 11/09/2020 das 16h às 18h - “Felicidade na Vida e no Trabalho”.

 

·         Introdução à Mecânica de Automóveis, de 21 a 25/09/2020 e 28/09/2020, das 18h30 às 20h30.

Considerando as 5 (cinco) capacitações ofertadas, foram beneficiadas 215 pessoas, entre atendidos e servidores da SEJUS.

PROGRAMA “SUA VIDA VALE MUITO” – AÇÃO ITINERANTE

De forma a facilitar o acesso a comunidades vulneráveis mais distantes onde não há núcleos do Pró-Vítimas ou comunidades que estão em situação de vulnerabilidade
social, assim como ampliar os serviços prestados pelo Pró-Vítima, em conformidade ao Decreto nº 39.557, de 20 de dezembro de 2018, a SEJUS prestou atendimentos por
meio da Equipe Psicossocial do Pró-Vítima, de forma itinerante, nas seguintes regiões administrativas:

1) Sol Nascente – CEU das Artes – 40 atendimentos do Psicossocial (Acolhimento de Assistente Social e Psicólogo). Obs: não houve encaminhamento para o Pró-Vítima.

2) Ceilândia Norte – Praça dos Diretos – 30 Atendimentos do Psicossocial (Acolhimento de Assistente Social e Psicólogo). Obs: não houve encaminhamento para o Pró-
Vítima.

3) Sobradinho II – 36 atendimentos do Psicossocial (Acolhimento de Assistente Social e Psicólogo). Obs: Desses atendimentos foram identificados 01 (um) casos de
vítima de violência com direcionamento ao programa Pró-Vítima.

4) Itapoã - 17 atendimentos do Psicossocial (Acolhimento de Assistente Social e Psicólogo). Obs: não houve encaminhamento para o Pró-Vítima.

5) Cidade Estrutural: 100 atendimentos do Psicossocial (Acolhimento de Assistente Social e Psicólogo). Obs: Desses atendimentos foram identificados 12 (doze) casos de
vítima de violência com direcionamento ao Pró-Vítima. 

 

6) Samambaia: 130 atendimentos Multidisciplinares (Acolhimento de Assistente Social, Psicólogo e Apoio Jurídico). Obs: Desses atendimentos foram identificados 13
(treze) casos de vítima de violência com direcionamento ao programa Pró-Vítima.

7) Santa Maria: 100 atendimentos Multidisciplinar (Acolhimento de Assistente Social, Psicólogo e Apoio Jurídico). Desses atendimentos foram identificados 12 (doze)
casos de vítima de violência com direcionamento ao programa Pró-Vítima.

 8) Brasília: 09 atendimentos Multidisciplinares (Acolhimento de Assistente Social, Psicólogo e Apoio Jurídico). Obs: não houve encaminhamento para o Pró-Vítima



TOTAL: 462 atendimentos ou acolhimentos no Psicossocial + Orientação Jurídica, sendo encaminhados ao Pró-Vítima 26 (vinte e seis) pessoas para acompanhamento
sistemático da equipe.

 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OS IDOSOS NO DISTRITO FEDERAL

O programa Sua Vida Vale Muito – Ação Hotelaria Solidária – foi reconhecido como um modelo no enfrentamento à Covid-19. O  programa foi desenvolvido entre abril e
julho de 2020 e hospedou, durante 90 dias, 300 idosos em um hotel de Brasília. Após esse período, a Sejus manteve o acompanhamento virtual dos idosos e, um mês
após o retorno deles aos seus lares, deu início à etapa itinerante do programa. A proposta teve o objetivo de visitar as cidades do Distrito Federal para levar atendimento
médico, psicossocial, orientação nutricional e terapia ocupacional aos idosos, especialmente aos que participaram da Ação Hotelaria Solidária.

Criado pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), o programa Sua Vida Vale Muito – Ação Hotelaria Solidária – ganhou o Prêmio Mundial de Turismo Responsável 2020
na categoria “Vizinhos e funcionários altamente recomendados” e recebeu, ainda, a menção “Elogiado”. A premiação é promovida pela WTM (World Travel Market).

As equipes da Sejus percorreram as cidades do DF para levar saúde e cidadania aos idosos e seus familiares. Até o momento, já foram realizados mais de 3,8 mil
atendimentos, nas regiões de Ceilândia, Sobradinho II, Itapoã, Estrutural e Samambaia.

     

      

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

As ações estratégicas de promoção e proteção dos direitos de crianças e adolescentes promovem o fortalecimento e a reestruturação dos Conselhos Tutelares, coordena o
Centro 18 de Maio, desenvolve o Programa de Proteção de Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM), a ampliação do atendimento em diversas situações de
vulnerabilidades, o diálogo constante com o Conselho dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, a implementação e monitoramento de planos temáticos e do P lano
Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, coordenação de comitês e comissões intersetoriais e, por fim, programas e projetos que assegurem os pilares
do sistema de garantia de direitos para crianças e adolescentes.

As áreas de atuação são a promoção e a proteção dos direitos de crianças e adolescentes, suporte e plantão junto aos Conselhos Tutelares, articulação entre os atores do
sistema de garantia de direitos e o monitoramento e avaliação das políticas públicas para esse segmento.

CAMPANHA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DOMÉSTICOS – SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUEIMADURAS E CRIANÇA SEGURA – SAFE KIDS BRASIL (JUNHO/2020)

·                    População em geral, crianças e adolescentes.

·                    Elaboração de material para realização de campanha digital.

·                    Famílias e sociedade civil do Distrito Federal. Campanha com desenvolvimento de Cartilha Contra Acidentes domésticos. Publicado nas mídias sociais da
SEJUS e mídia local do Distrito Federal.

·                    Objetivo: conscientizar as famílias sobre o aumento dos acidentes domésticos em razão do maior tempo das crianças em casa em razão da pandemia
provocada pelo novo coronavírus é uma das ações de promoção de políticas para defender e proteger os direitos fundamentais das crianças e adolescentes. Os acidentes
domésticos podem acontecer quando a família menos esperar. Objetos e situações que não trazem perigo para os adultos podem ser extremamente perigosos para
crianças e adolescentes. Por isso, é importante conhecer os principais tipos de acidentes domésticos para saber como agir de maneira preventiva. Isso é papel de todos
os adultos que convivem com a criança: mãe, pai, tios, tias, avôs, avós, primos e outros parentes e conhecidos.

·                    Parceiros na execução: SBQ e Criança Segura Brasil.

 

ELABOR AÇÃO DO DECR ET O Nº 41.430/2020, JUST IFICAT IVA E EXPOSIÇÃO DE MOT IVOS PAR A INST IT UIÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ E DA PR IMEIR A
INFÂNCIA/2020 (NOVEMBRO/2020).¿¿¿

·                    População em geral, crianças e adolescentes.

·                    Elaboração da minuta, Justificativa/exposição de motivos do Decreto nº 41.430/2020.

UNIVER SIDADE DA CR IANÇA – ELABOR AÇÃO DA MINUT A DO DECR ET O, JUST IFICAT IVA E EXPOSIÇÃO DE MOT IVOS E PR OPOST A PEDAGÓGICA
(NOVEMBRO/2020).

·                    Gestores públicos, profissionais que trabalham com crianças e adolescentes, comunidade, famílias, crianças e adolescente.

·                    Elaboração da minuta do Decreto, justificativa e exposição de motivos e Proposta Pedagógica.

ESCOLA DE CONSELHOS – ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA PEDAGÓGICA – (OUTUBRO/2020).

·                    Conselheiros tutelares e conselheiros de direitos.

·                    Elaboração de Termo de Referência e proposta pedagógica.

COMITÊ DISTRITAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA – ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVA/EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS PARA REESTRUTURAÇÃO (AGOSTO/2020).

·                    Gestores públicos, população em geral, crianças e adolescentes.

·                    Elaboração da justificativa/exposição de motivos para o Decreto que reestrutura o Comitê Distrital pela Primeira Infância.

PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DA V SEMANA DO BEBÊ DF (03 A 07/11/2020).

·                    Online e presencial na R.A – Samambaia, juntamente com projeto:  SEJUS SUA VIDA VALE MUITO ITINERANTE.

·                    Famílias e Profissionais da área da Primeira infância.



·                    Modo presencial: Aproximadamente 250 pessoas   

·                    A Semana do Bebê é uma importante estratégia do Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Justiça e Cidadania do DF, para assegurar a
atenção adequada às crianças de 0 a 6 anos, gestantes e responsáveis. O  evento aconteceu de 03 a 07 de novembro de 2020, na forma presencial e online. Contou com
parceria das Secretarias de Estado, Sociedade Civil, Sistema de Justiça e Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente.  O  evento de forma presencial aconteceu na
Região de Samambaia nos dias 05 a 07 de novembro de 2020. 

 

CAPACITAÇÃO JUNTO À REDE DE ENSINO PARA PROFESSORES SOBRE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA SEXUAL E CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

·                    09/09/2020 - Escola Classe 01 do Lago Sul - 21 pessoas. 

·                    14/10/2020 - Escola Classe Jardim Botânico - 25 pessoas.

·                    11/11/2020 - Centro de Educação Infantil da Estrutural - 28 pessoas. 

·                    24/11/2020 e 25/11/2020 - alunos de uma escola do Gama- 30 alunos.

·                    Virtualmente.

·                    Professores da rede e alunos – 103 pessoas.

·                    Agendamento e apresentação de Power point e debate.

REUNIÃO COM OS 5 CENTROS INTEGRADOS EXISTENTES NO BRASIL (18/12/20)

·                    Virtualmente.

·                    Coordenadores dos 5 Centros - 15 participantes entre coordenadores e assessores.

·                    Reunião virtual – discussão.

CAFÉ COM OS CONSELHEIROS TUTELARES SOBRE A LEI Nº 13.431 (17/12/20)

·                    Virtualmente.

·                    50 conselheiros tutelares – Gama, Recanto das Emas, Fercal, Vicente P ires, Guará, Asa Sul, Brazlândia, Cruzeiro, Lago Norte, Taguatinga I, São Sebastião
e Gama II.

·                    Apresentação em Power point e discussão/debate.

PARCERIA COM UNIP PARA ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO AS FAMÍLIAS DO CENTRO (15/10/20).

·                    Virtualmente e presencialmente.

·                    2 famílias por conta da pandemia. A parceria se manterá para o ano de 2021.

·                    Encontros semanais na casa das famílias durante 2 meses.

LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO À GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA

 

REUNIÃO COM A REDE DE SAÚDE NEPAV PARA DISCUSSÃO DE FLUXO JUNTO ÀS CRIANÇAS EM ACOLHIMENTO (26/11/21).

·                    Virtualmente.

·                    MP, VIJ, CEPAV, SUBPCA – 15 pessoas.

·                    Apresentação e discussão.

PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA REDE DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS EM ACOLHIMENTO (20/10, 10/11 E 15/12/2020).

·                    Virtualmente.

·                    Crianças e adolescentes.

·                    Discussão de ações, propostas de ações em conjunto, relato de ações feitas e combinadas no grupo.

PRODUÇÃO DE RELATÓRIO ANUAL COM DADOS ESTATÍSTICOS DAS DENÚNCIAS REGISTRADAS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES (DEZEMBRO).

Elaboração de Relatório Anual relativos aos atendimentos no âmbito dos registros de denúncias de violação de direitos de crianças e adolescentes ocorridos no Distrito
Federal

 



 

CAMPANHA EM VÍDEOS COM DEMONST R AÇÃO DE COMO CR IAR BR INQUEDOS E BR INCADEIR AS COM A UT ILIZAÇÃO DE MAT ER IAIS R ECICLÁVEIS
(30/05/2020).

·                    Online – Site Escola SEJUS Crianças, adolescentes e seus familiares.

·                    A campanha encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: https://escola.sejus.df.gov.br/index.php/2020/05/07/criancas/. A criança ao nascer
tem seu cérebro disposto a aprender e receber diversos estímulos que ajudarão no seu desenvolvimento. O  ambiente familiar é o primeiro contato social que a criança
tem, os outros ambientes vão ganhando espaço gradativamente no decorrer das fases desse indivíduo. Brincar faz com que as crianças encontrem seu espaço e consigam
explorá-lo e se encontrar nele, desenvolvendo suas habilidades motoras e intelectuais. A Campanha com brinquedos e brincadeiras visou promover o desenvolvimento de
crianças durante o confinamento em virtude da pandemia de COVID-19, utilizando materiais reciclados e materiais acessíveis levando-se em consideração a dificuldade de
adquirir insumos no período.

REUNIÃO DA SEJUS COM REPRESENTANTES DO CONSELHO GESTOR DO PPCAAM E NÚCLEO TÉCNICO FEDERAL (NTF).

 

R EUNIÃO COM NEIJ/UNB PAR A DISCUSSÃO DE PR OJET O EM CONJUNT O PAR A FOR T ALECIMENT O DO CENT R O NA ELABOR AÇÃO DE PESQUISA E
MONITORAMENTO (05/11/20).

·                    Virtualmente.

·                    Coordenadora do CEAM/UNB, técnicas do Centro.

·                    Apresentação e discussão do projeto.

REUNIÃO COM CHILHOOD PARA REALIZAÇÃO DE UM WEBNÁRIO EM FEVEREIRO/MARÇO 21 PARA DISCUSSÃO DA LEI Nº 13.431 (18/12/20).

·                    Virtualmente

·                    Coordenadora do Centro, Itamar, coordenador do Childhood

·                    Discussão para elaborar o webinário

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA USO DO SIPIA AOS NOVOS CONSELHEIROS EMPOSSADOS – CONSELHO TUTELAR (05 TURMAS AO LONGO DO ANO DE 2020).

Curso de capacitação para uso e manuseio do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência – módulo Conselho Tutelar- SIP IA CT aos novos Conselheiros
Tutelares empossados na sede do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com apoio do Coordenador Técnico Nacional. Além do curso in loco, houve a
disponibilização de links com vídeo aulas para quaisquer interessados.

CARD DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA PPCAAM

OBSERVATÓRIO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA (OUTUBRO 2020).

·                    Gestores públicos e população em geral.

·                    Elaboração do Termo de Referência.

T ER MO DE COOPER AÇÃO T ÉCNICA ENT R E A SUBPCA E SOCIEDADE BR ASILEIR A DE QUEIMADUR AS – EM AR T ICULAÇÃO PAR A ELABOR AÇÃO CONJUNT A DO
TERMO (SETEMBRO/2020).

·                    População em geral, crianças e adolescentes.

·                    Articulação com a Sociedade Brasileira de Queimaduras e construção conjunta do Termo de Cooperação Técnica.

AÇÕES DE PREVENÇÃO À GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA

·                    Alcançou 585 adolescentes. 



·                    Em fevereiro foi lançada no DF a Semana de Prevenção à Gravidez na Adolescência 2020, com uma série de ações educativas e preventivas orientadas aos
adolescentes, famílias e sociedade, como: eventos, rodas de conversas, mesas de debates, campanhas digitais e articulações de política pública.

CONSOLIDAÇÃO DA UNIVERSIDADE DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL – UNICRIANÇA

Revisão e publicação do Decreto para instituir a Universidade da Criança do Distrito Federal (UNICRIANÇA), a qual tem por objetivo fomentar a capacitação e formação
continuada sobre os direitos de crianças e adolescentes, além de promover a participação de pessoas de 0 a 18 anos na formulação e acompanhamento das políticas
públicas a elas destinadas. Uma das frentes de trabalho reside justamente na formação de crianças, adolescentes e seus familiares, além de profissionais da rede de
proteção social de maneira remota, especialmente no contexto atual de restrição de atividades presenciais em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus.

A UNICRIANÇA, também, tem como objetivo a divulgação das descobertas científicas de diversas áreas do conhecimento e a ampla divulgação, aplicação e capacitação
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e sua legislação correlata, como o Marco Legal da Primeira Infância, a Lei Menino Bernardo, dentre outras. Além disso, serão
realizados encontros para a sensibilização de líderes para a promoção de políticas públicas; cursos de formação; especializações; capacitações; oficinas para a elaboração
de programas, projetos e ações voltados para a infância e adolescência.

A recepção da Universidade da Criança pelo Distrito Federal propõe a ampliação de escopo do seu marco teórico-metodológico, visando uma atuação articulada com o
Sistema de Garantia de Direitos e as redes de proteção, a partir das diversas realidades do Distrito Federal.

Compete à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (SEJUS), coordenar e oferecer o suporte técnico-administrativo para o funcionamento da Universidade da Criança
do Distrito Federal. Para isso a Secretaria deverá elaborar regimento interno da Universidade da Criança e prover as condições necessárias para a condução dos trabalhos,
considerando as recomendações do Estatuto da Criança e do Adolescente, do P lano Nacional de Educação, do P lano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes do Distrito Federal, da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e das Resoluções nº 112 e nº 113 (e suas atualizações) do Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUEIMADURAS

Trata-se de pactuação e formalização de Termo de Cooperação Técnica e elaboração de P lano de Trabalho com a definição dos compromissos de cada parceiro e o
cronograma de desenvolvimento das novas ações. Como fruto dessa parceria, foi publicada a Cartilha de Prevenção de Acidentes Contra Crianças e Adolescentes entre o
Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Justiça e Cidadania do DF, e a ONG Criança Segura Safe Kids Brasil e a Sociedade Brasileira de Queimados.

 

 

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador Unidade
Indíce
mais

recente
Apurado Periodicidade Desejado

1º Ano
Alcançado

1º Ano
Desejado

2º Ano
Alcançado

2º Ano
Desejado

3º Ano
Alcançado

3º Ano
Desejado

4º Ano
Alcançado

4º Ano Fonte

155 - TAXA DE
EVASÃO DO
PROGRAMA PRÓ-
VÍTIMA

PERCENTUAL 01/01/2001 Anual 25 2 25 - 25 - 25 - SEJUS/SUBAV

Justificativa: 2020 - O novo cenário mundial decorrente da pandemia do COVID-19, que provocou o isolamento social de toda população, ensejou novas formas de atuação e
atendimento à população. Diante desse contexto, com intuito de dar continuidade aos atendimentos junto à população, serviços on-line foram ofertados nos 6 (seis) núcleos do
programa Pró-Vítima, o que facilitou a interlocução dos profissionais junto a sociedade. Foi observada uma ínfima taxa de evasão no programa, já que os maiores motivos de
desistência
154 - NÚMERO DE
ATENDIMENTOS
REALIZADOS PELO
PRÓ-VÍTIMA

UNIDADE 01/01/2001 Anual 2000 4598 2000 - 2000 - 2000 - SUBAV

Justificativa: 2020 - O índice alcançado foi superado pelo índice desejado em relação aos números de atendimentos realizados pelo Programa Pró-Vítima no ano de 2020. É
importante mencionar que, apesar das condições atípicas decorrentes da pandemia de COVID-19, os atendimentos não foram suspensos, passaram a ser realizados de maneira virtual
(on-line), o que permitiu a continuidade dos atendimentos.
150 - TAXA DE
DENÚNCIAS DE
VIOLAÇÕES DE
DIREITOS DA
PESSOA IDOSA

PERCENTUAL 01/01/2001 Anual 25 0 24 - 23 - 22 -

SEJUS/SUBIDOSO/DIRETORIA
DE PROGRAMAS DE
CONSCIENTIZAÇÃO DE
FAMILIARES

Justificativa: 2020 - Para a correta orientação das políticas públicas eficientes e comprometidas no enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, é necessário o correto
mapeamento e identificação dos tipos de violência praticados contra os idosos. Tendo em vista a pandemia que assola o país, não foi possível apurar os índices referentes à taxa de
denúncias de violações de direitos da pessoa idosa, pois estes são obtidos junto às denúncias realizadas no Conselho dos Direitos dos Idosos, na Ouvidoria do Distrito Fe
151 - TAXA DE
VIOLAÇÕES DO
DIREITO DOS
IDOSOS
COMETIDOS POR
FILHO (A)

PERCENTUAL 53 01/12/2018 Anual 50 0 48 - 46 - 44 -

SEJUS/SUBIDOSO/DIRETORIA
DE PROGRAMAS DE
CONSCIENTIZAÇÃO DE
FAMILIARES

Justificativa: 2020 - Para a correta orientação das políticas públicas eficientes e comprometidas no enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, é necessário o correto
mapeamento e identificação dos tipos de violência praticados contra os idosos. Tendo em vista a pandemia que assola o país, não foi possível apurar os índices referentes à taxa de
violações do direito dos idosos cometidos por filho (a), pois estes são obtidos junto às denúncias realizadas no Conselho dos Direitos dos Idosos e na Ouvidoria do Distr
141 - TAXA MÉDIA
DE OCUPAÇÃO DAS
UNIDADES
SOCIOEDUCATIVAS
DE INTERNAÇÃO

UNIDADE 01/01/2001 Anual 95 82 90 - 85 - 80 - SUBSIS

Justificativa: 2020 - A análise da adequação das estruturas físicas foi realizada a partir da taxa média de ocupação, em relação ao número de vagas totais disponíveis no sistema
socioeducativo, durante o período. Inicialmente, observa-se que o percentual encontra-se semelhante à previsão feita para 2022. Entretanto, ressalta-se que, em vistas da incidência
do novo Coronavírus, a depender da situação, a Vara de Execução de Medidas Socioeducativas, optou pela liberação ou suspensão da medida socioeducativa, visando à p
10231 - TAXA DE
EGRESSOS QUE
CONCLUÍRAM O
TRATAMENTO
CONTRA
DEPENDÊNCIA
QUÍMICA

PERCENTUAL 01/01/2001 Anual 5 52 5 - 5 - 5 - SEJUS/SUBED

Justificativa: 2020 - No ano de 2020, mesmo com todo cenário apresentado por conta da pandemia do coronavírus, receberam alta terapêutica 52 (cinquenta e dois) acolhidos que se
encontravam internados para tratamento da dependência química em regime de residência nas comunidades parceiras da SEJUS, o que significa dizer que esses acolhidos estão aptos
ao retorno de suas residências para o convívio familiar/social.
156 - TAXA DE
VIOLAÇÕES DO
DIREITO DAS
IDOSAS (SOFRIDAS
PELAS IDOSAS DO
SEXO FEMININO)

PERCENTUAL 63 01/12/2018 Anual 60 0 58 - 56 - 54 -

SEJUS/SUBIDOSO/DIRETORIA
DE PROGRAMAS DE
CONSCIENTIZAÇÃO DE
FAMILIARES

Justificativa: 2020 - Para a correta orientação das políticas públicas eficientes e comprometidas no enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, é necessário o correto
mapeamento e identificação dos tipos de violência praticados contra os idosos. Tendo em vista a pandemia que assola o país, não foi possível apurar os índices referentes à taxa de
violações do direito dass idosas (sofridas pelas idosas do sexo feminino), pois estes são obtidos junto às denúncias realizadas no Conselho dos Direitos dos Idosos e na



10319 - NÚMERO
DE DENÚNCIAS DE
RACISMO POR 100
MIL HABITANTES
NO DF
REGISTRADAS NO
DISQUE 100

TAXA 01/01/2001 Anual 0 0 0 - 0 - 0 - SEJUS/SUBDHIR (DISQUE
100)

Justificativa: 2020 - Os dados do canal de denúncias DISQUE 100 são compilados anualmente pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, por meio de um relatório
que é enviado aos Estados e o Distrito Federal, não sendo possível fazer este levantamento no momento, com previsão de disponibilização em março de 2021.
142 - TAXA DE
SOCIOEDUCANDOS
ATENDIDOS EM
ATIVIDADES DE
EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL E
CAPACITAÇÃO

PERCENTUAL 01/01/2001 Anual 42 22 49 - 56 - 60 - COORPSAU/DIPROF

Justificativa: 2020 - A taxa de socioeducandos atendidos em atividades de educação profissional e capacitação apresentou percentual aquém do esperado, entretanto, descortinam a
realidade em meio a crise de saúde pública e os desafios atinentes à reinserção social. Para efeito de cálculo, foram contabilizados todos os adolescentes e jovens em cumprimento
de medida socioeducativa. Ao se proceder à análise comparativa entre o quantitativo de adolescentes em cumprimento de medidas em meio aberto e/ou semiliberdade e aque
10320 - NÚMERO
DE DENÚNCIAS DE
VIOLÊNCIA
CONTRA LGBTS
POR 100 MIL
HABITANTES NO DF
REGISTRADAS NO
DISQUE 100

TAXA 2 01/12/2018 Anual 2 0 1 - 1 - 1 - SEJUS/SUBDHIR (DISQUE
100)

Justificativa: 2020 - Os dados do canal de denúncias DISQUE 100 são compilados anualmente pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, por meio de um relatório
que é enviado aos Estados e o Distrito Federal, não sendo possível fazer este levantamento no momento, com previsão de disponibilização em março de 2021
148 - TAXA DE
UNIDADES
SOCIOEDUCATIVAS
COM USO DO
SISTEMA
INFORMATIZADO
DE
ACOMPANHAMENTO
E
MONITORAMENTO
DO SISTEMA
SOCIOEDUCATIVO

PERCENTUAL 01/01/2001 Anual 30 0 50 - 100 - 100 - SUBSIS/DINFO

Justificativa: 2020 - Diante da complexidade técnica da construção e implementação de um sistema informatizado de acompanhamento e monitoramento do sistema socioeducativo
até o final de 2020 não há unidades socioeducativas utilizando o sistema efetivamente. Motivo pelo qual o percentual manteve inalterado. Todavia, cabe ressaltar que em dezembro
de 2020 foi entregue a versão teste do módulo NAI, conforme previsto em seu planejamento.

Indicador Unidade
Indíce
mais

recente
Apurado Periodicidade Desejado

1º Ano
Alcançado

1º Ano
Desejado

2º Ano
Alcançado

2º Ano
Desejado

3º Ano
Alcançado

3º Ano
Desejado

4º Ano
Alcançado

4º Ano Fonte

6217 - SEGURANÇA PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo Lei Despesa
Autorizada Empenhado Liquidado

2426 -
FORTALECIMENTO
DAS AÇÕES DE
APOIO AO
INTERNO E SUA
FAMÍLIA

1500000,0 729267,50 723867,50 572379,64

0001 -
FORTALECIMENTO
DAS AÇÕES DE
APOIO AO INTERNO
E SUA FAMÍLIA-
SECRETARIA DE
JUSTIÇA E
CIDADANIA-
DISTRITO FEDERAL

1500000,0 723867,50 723867,50 572379,64

0073 -
FORTALECIMENTO
DAS AÇÕES DE
APOIO AO INTERNO
E SUA FAMÍLIA-
PROMOVER A
CAPACITAÇÃO DOS
APENADOS-
DISTRITO FEDERAL

0 5400,0 0 0

TOTAL - 6217 -
SEGURANÇA

PÚBLICA
1500000,00 729267,50 723867,50 572379,64

FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL

A Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal (FUNAP/DF), instituída há 30 anos, foi criada pela Lei 7.533, de 2 de setembro de 1986,  é vinculada à
Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus/DF) e integra a Administração Indireta do Governo do Distrito Federal.

Tendo como missão, contribuir para a inclusão e reintegração social das pessoas presas e egressas do sistema prisional para que os mesmos desenvolvam seus
potenciais como indivíduos, cidadãos e profissionais.   Para dar oportunidade de trabalho a essas pessoas, A SEJUS possui um convênio firmado com a FUNAP que prevê a
contratação de mão de obra não especializada, de até 55 (cinquenta e cinco) sentenciados, independentemente do nível escolar, para a execução de tarefas de baixa
complexidade dentro da Secretaria de Justiça,  promovendo assim a  reintegração social e ressocialização do trabalhador preso.

 

6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo Lei Despesa
Autorizada Empenhado Liquidado

9071 -
TRANSFERÊNCIA
PARA
PROTEÇÃO
SOCIAL BÁSICA

957000,0 0,0 0 0



0011 -
ASSISTÊNCIA À
CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE EM
TODO O DF (EM
2020)

957000,0 0,0 0 0

9107 -
TRANSFERÊNCIA
FINANCEIRO A
ENTIDADES

0 500000,0 0 0

0059 -
TRANSFERÊNCIA
FINANCEIRA A
ENTIDADES-
APOIO À
REALIZAÇÃO DO
PROJETO SER
CRIANÇA -
DROGAS TÔ FORA
2020-DISTRITO
FEDERAL

0 500000,0 0 0

TOTAL - 6228 -
ASSISTÊNCIA

SOCIAL
957000,00 500000,00 0,00 0,00

Ação/Subtítulo Lei Despesa
Autorizada Empenhado Liquidado

Emendas Parlamentares sem execução orçamentária por motivo de não adequação da Organização da Sociedade Civil (OSC) aos requisitos solicitados. 

0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo Lei Despesa
Autorizada Empenhado Liquidado

9041 -
CONVERSÃO DE
LICENÇA PRÊMIO
EM PECÚNIA

3000000,0 3045181,10 3019625,15 3019625,15

0004 - CONVERSÃO
DE LICENÇA PRÊMIO
EM PECÚNIA-
SECRETARIA DE
JUSTIÇA E
CIDADANIA-
DISTRITO FEDERAL

3000000,0 3045181,10 3019625,15 3019625,15

9050 -
RESSARCIMENTOS,
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES DE
PESSOAL

1200000,0 11703366,50 10173621,45 10173621,45

6978 -
RESSARCIMENTOS,
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES-
SECRETARIA DE
JUSTIÇA E
CIDADANIA-
DISTRITO FEDERAL

700000,0 11703366,50 10173621,45 10173621,45

7222 - CURSO DE
FORMAÇÃO DOS
CANDIDATOS
REMANESCENTES DO
CONCURSO DE
AGENTE
SOCIEDUCATIVO

500000,0 0,0 0 0

TOTAL - 0001 -
PROGRAMA PARA

OPERAÇÃO
ESPECIAL

4200000,00 14748547,60 13193246,60 13193246,60

      

CONVERSÃO DE LICÊNÇA PRÊMIO EM PECÚNIA
MÊS VALOR QUANTIDADE DE SERVIDORES
JANEIRO 174.299,22 59
FEVEREIRO 196.364,55 69
MARÇO 241.768,64 87
ABRIL 252.749,02 92
MAIO 245.180,33¿ 87
JUNHO 262.442,51 94
JULHO 262.373,55 94
AGOSTO 256.523,04 92
SETEMBRO 263.920,82 91
OUTUBRO 274.681,11 93
NOVEMBRO 292.624,98 98
DEZEMBRO 296.697,38 99

 

                     RESSARCIMENTO  DE SERVIDORES
REQUISITADOS 2020
 SERVIDORES ÓRGÃO CEDIDO TOTAL
01 TJDFT R$ 103.177,93
01 CBMDF R$ 2.885,23

 

8211 - DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo Lei Despesa
Autorizada Empenhado Liquidado



8502 -
ADMINISTRAÇÃO
DE PESSOAL

331854350,0 358078925,70 356619925,73 356229922,12

7019 -
ADMINISTRAÇÃO DE
PESSOAL-
SECRETARIA DE
JUSTIÇA E
CIDADANIA-
DISTRITO FEDERAL

331854350,0 358078925,70 356619925,73 356229922,12

8504 - CONCESSÃO
DE BENEFÍCIOS A
SERVIDORES

15500000,0 16043859,00 14845325,54 14840325,54

6968 - CONCESSÃO
DE BENEFÍCIOS A
SERVIDORES-
SECRETARIA DE
JUSTIÇA E
CIDADANIA-
DISTRITO FEDERAL

15500000,0 16043859,00 14845325,54 14840325,54

4088 -
CAPACITAÇÃO DE
SERVIDORES

50000,0 9750,0 9750,0 9750,0

0043 -
CAPACITAÇÃO DE
SERVIDORES-
SECRETARIA DE
JUSTIÇA E
CIDADANIA-
DISTRITO FEDERAL

50000,0 9750,0 9750,0 9750,0

2396 -
CONSERVAÇÃO
DAS ESTRUTURAS
FÍSICAS DE
EDIFICAÇÕES
PÚBLICAS

2000000,0 3242650,0 1166129,22 713643,30

5355 -
CONSERVAÇÃO DAS
ESTRUTURAS
FÍSICAS DE
EDIFICAÇÕES
PÚBLICAS-
SECRETARIA DE
JUSTIÇA E
CIDADANIA-
DISTRITO FEDERAL

2000000,0 3242650,0 1166129,22 713643,30

8517 -
MANUTENÇÃO DE
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS
GERAIS

8500000,0 5459049,20 4805668,18 3389278,05

0159 - MANUTENÇÃO
DE SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS
GERAIS-AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL EPI -
AGENTES
SOCIOEDUCATIVOS
DF(EM 2020)-
DISTRITO FEDERAL

0 200000,0 53510,80 0

7250 - MANUTENÇÃO
DE SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS
GERAIS-SECRETARIA
DE JUSTIÇA E
CIDADANIA-
DISTRITO FEDERAL

8500000,0 5259049,20 4752157,38 3389278,05

1471 -
MODERNIZAÇÃO
DE SISTEMA DE
INFORMAÇÃO

300000,0 200000,0 172952,82 42044,0

0028 -
MODERNIZAÇÃO DE
SISTEMA DE
INFORMAÇÃO-
SECRETARIA DE
JUSTIÇA E
CIDADANIA-
DISTRITO FEDERAL

100000,0 50000,0 42044,0 42044,0

5907 - APOIO PARA
EQUIPAGEM DE
SETORES DA SEJUS

200000,0 150000,0 130908,82 0

2557 - GESTÃO DA
INFORMAÇÃO E
DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

1000000,0 938000,0 938000,00 681994,62

2621 - GESTÃO DA
INFORMAÇÃO E DOS
SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO-
SECRETARIA DE
JUSTIÇA E
CIDADANIA-
DISTRITO FEDERAL

1000000,0 938000,0 938000,00 681994,62

Ação/Subtítulo Lei Despesa
Autorizada Empenhado Liquidado



TOTAL - 8211 -
DIREITOS

HUMANOS -
GESTÃO E

MANUTENÇÃO

359204350,00 383972233,90 378557751,49 375906957,63

Ação/Subtítulo Lei Despesa
Autorizada Empenhado Liquidado

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Em fevereiro de 2020 foi ofertado o  curso de capacitação no Sistema de Informações sobre a Infância e Adolescência (SIP IA CT) promovido pela Secretaria de Estado de
Justiça e Cidadania (Sejus) para os conselheiros tutelares do Distrito Federal.

O  curso fez parte do Programa de Capacitação Continuada e Valorização dos Conselhos Tutelares e teve por objetivo capacitar os conselheiros tutelares para que eles
possam trabalhar com conhecimentos específicos sobre as situações concretas de violações aos direitos e sobre as respectivas medidas de proteção, por meio de políticas
públicas efetivas.

A capacitação foi dividida em 5 turmas com início dia 13 de fevereiro e a última turma dia 10 de março. Foram capacitados 80% dos conselheiros tutelares, visto que 20%
já teriam feito o curso em outros mandatos. 

Em Março 05 (cinco) servidores da SEJUS realizaram o  curso prático de P lanejamento Estratégico de compras públicas, realizado nos dias 05  e 06 de Março de 2020 em
Brasília/DF.

No segundo quadrimestre foram promovidas 2 capacitações :

 “O  Poder das Conexões” por meio de plataforma virtual. Através desse curso,  os servidores participantes puderam compreender as relações sociais que influenciam as
idéias, emoções, saúde, relações e comportamento dos indivíduos atendidos pelo programa Pró-Vítima.

 “Capacitação para os Servidores da SEJUS sobre Refugiados", ministrado em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados – ACNUR, também na
modalidade virtual.

             CURSOS OFERTADOS EM 2020 PARA SERVIDORES DA
SEJUS

Nome do
Curso

Carga
Horária

Data de
Início

Data de
término

Número
de
Servidores

Modalidade

Comunicação
Empática
baseada na
Comunicação
Não-Violenta

20 20/01/2020 24/01/2020 20 Presencial

Ambientação
para os
Conselheiros
Tutelares

24 20/01/2020 22/01/2020 37 Presencial

Ambientação
para os
Conselheiros
Tutelares

24 27/01/2020 29/01/2020 38 Presencial

Saúde
Emocional
no Trabalho

20 27/01/2020 31/01/2020 16 Presencial

Ambientação
para os
Conselheiros
Tutelares

24 03/02/2020 05/02/2020 22 Presencial

Workshop: O
olhar da
Comunicação
Não Violenta
para as
relações de
poder no
ambiente de
Trabalho

07 05/02/2020 05/02/2020 17 Presencial

Comunicação
Empática
baseada na
Comunicação
Não-Violenta

20 10/02/2020 14/02/2020 26 Presencial

Ambientação
Institucional
da SEJUS

40 02/03/2020 06/03/2020 57 Presencial

 

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

SIST EMA SOCIOEDUCAT IVO

Em outubro de 2020, foi lançado o Anuário do Atendimento Socioeducativo Inicial no Núcleo de Atendimento Integrado (NAI), com dados referentes ao ano de 2018. O
NAI é o local para onde são levados os adolescentes em situação de flagrante ou por mandado de busca e apreensão.

Ressalta-se que o Núcleo de Atendimento Integrado é entendido como “a porta de entrada do Sistema Socioeducativo”, conforme estabelecido no art. 88, inciso V, da Lei
8.069/90, o qual propõe a “integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em
um mesmo local, para efeito de celeridade do atendimento inicial ao adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional”. A função de admissão preliminar que
ocorre nesse atendimento inicial pressupõe o papel essencial na compilação de dados importantes, capazes de oferecer informações substanciais sobre o perfil do
adolescente antes da sua entrada formal no socioeducativo e durante sua trajetória no sistema.



Ademais, a participação de diversos atores no processo, bem como a possibilidade de olhar para dados que se complementam, auxilia na construção de uma visão mais
abrangente sobre o atendimento socioeducativo.

O  ponto focal do Anuário 2018 consiste nas análises realizadas sobre o atendimento técnico socioeducativo, suas características gerais e peculiaridades, a partir das
informações quantitativas coletadas nos atendimentos. As informações produzidas a partir dos dados de atendimento técnico apontam para questões importantes, como
a discussão sobre o acolhimento institucional, o acolhimento aos familiares dos adolescentes apreendidos e lança hipóteses relacionadas ao papel da rede
socioassistencial e sua importância na discussão sobre a reentrada de adolescentes no sistema socioeducativo.

Em outro ponto, foi celebrado, em dezembro de 2020, convênio entre a SEJUS e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos com o intuito de requalificar a
infraestrutura das unidades de internação e semiliberdade do sistema socioeducativo. O  convênio, no valor total de R$1.692.567,00, visa a equipagem das unidades por
meio da aquisição de veículos, computadores e mobiliário.

 

ENFR ENT AMENT O ÀS DR OGAS

A SEJUS teve no ano de 2020 muitas atividades realizadas em prol da política pública de enfrentamento às drogas, houve participação em atividades no Setor Comercial
Sul, com objetivo de ofertar vagas para tratamento dos que assim desejaram, foi oferecido orientação e distribuição de material gráfico com diversas informações.

Houve também a renovação de dois Convênios, entre eles o Convênio nº 57/2013 (SICONV nº 795992/2013), referente ao Projeto “Ame, mas não sofra”, celebrado por
entre o Fundo Nacional Antidrogas do Ministério da Justiça e a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal - SEJUS, cujo objetivo consiste informar e
apoiar as famílias em geral, preventivamente, contra as drogas, formando 1.000 (mil) multiplicadores sociais, e atendendo à população nas unidades de apoio,
contribuindo para a elevação dos índices de recuperação da coodependência.

Assim como o Convênio nº 23/2015 (SICONV nº 819092/2015), firmado entre a SEJUS e a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, cujo
objeto é estruturar, ampliar e fortalecer a rede de serviços de atenção à saúde e à rede de assistência social para os usuários de crack e outras drogas, e seus familiares,
como também, a urgência de qualificação dos profissionais que atuam no tratamento nas comunidades terapêuticas do Distrito Federal.

 

UNIDADES DO NA HOR A

Ações relevantes realizadas que não foram agrupadas no Programa 6203 – Gestão Eficiente:

·         Projeto Sintonizar¿: promover a saúde emocional e a harmonia nas relações interpessoais no ambiente de trabalho nas unidades do Na Hora, por meio de ações
voltadas à atenção e ao cuidado com os servidores e colaboradores. ¿

·         Cidadão oculto: busca avaliar efetivamente a qualidade do atendimento dos colaboradores nas unidades do Na Hora, foi adotado o instrumento do “Cidadão
Oculto”. O  trabalho consiste em avaliar com olhos de um cidadão comum, como o atendimento está sendo realizado, simulando um atendimento telefônico e presencial.
Por meio desse instrumento é possível identificar perfis de atendentes proativos e que fazem o diferencial no seu trabalho, proporcionando a qualidade no atendimento.

·         Implantação do link GDFnet nas unidades do Na Hora: após a realização de estudo de viabilidade e aderindo os serviços propostos pela Secretaria de Justiça, foi
realizado a implantação da rede GDFnet em todas as unidades do Na Hora. Esta implantação possibilitou a diminuição dos custos que o Na Hora tinha para ter acesso à
internet. Anteriormente, dependia de serviço de terceiros e custos elevados para manter suas unidades conectadas.

·         Desenvolvimento e padronização de Layouts das Unidades:

- Projeto de adequação da rampa do acesso principal à edificação da Unidade de Brazlândia. Com o objetivo de corroborar para a execução desta manutenção/benfeitoria
na unidade, foi elaborado projeto da rampa de acesso com cotas e medidas para adequação deste elemento construtivo, com critérios e parâmetros técnicos
estabelecidos pela norma de acessibilidade NBR 9050/2015;

- Reformulação dos layouts das Unidades para melhorar a circulação e, consequentemente, a qualidade do atendimento;

- Renovação de Sinalização Visual das Unidades Brazlândia, Sobradinho, Rodoviária e inclusão da Unidade Perícia Médica Federal, para um padrão único de identificação
das Unidades do Na Hora. Já nas Unidades de Taguatinga e Gama, foi renovada a identidade visual externa.

 

Dados referentes aos convênios firmados com a União, órgãos do GDF, Prefeituras do Entorno e outros:

Parcerias: O  Na Hora foi criado com o intuito de reunir em um único local, representantes de órgãos públicos, de forma articulada, para a prestação de serviços públicos
aos cidadãos. Para tanto, é necessário firmar parcerias com os órgãos da administração direta, fundacional e autárquica, empresas públicas e sociedade de economia
mista, órgãos públicos federais e empresas privadas prestadoras de serviços de utilidade pública. Em 2020, os 24 órgãos parceiros executaram seus serviços dentro das
Unidades do Na Hora e ainda se firmou uma nova parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, que disponibilizará o serviço do Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal aos cidadãos dentro das Unidades do Na Hora.

 

 PR OMOÇÃO E PR OT EÇÃO DOS DIR EIT OS DE CR IANÇAS E ADOLESCENT ES

Ao longo do ano, algumas parcerias foram trabalhadas, seja com outras unidades da Administração Pública, seja com contratação de organizações da sociedade civil e
não governamentais com o objetivo firmar termos de cooperação. Dentre eles:

·         Termo de Fomento nº 06/2019, celebrado junto à OSC Associação Esporte e Vida. Valor global: 249.980,00. Vigência da parceria: 24/12/2019 a 10/06/2021.

·         Termo de Adesão junto ao Instituto Abaçaí, para desenvolver o Selo Social no DF. Trata-se de tecnologia social que se propõe a criar uma rede de integração entre
o poder público, setor privado e organizações do terceiro setor, a fim de qualificar projetos sociais, qualificar entidades e melhorar a realidade local.

Também foi realizada a ação em conjunto com outros órgãos da Administração Pública: Campanha - Vem Brincar Comigo - espalhada por diversos pontos de Brasília, a
campanha arrecada brinquedos e livros infantis para crianças em situação de vulnerabilidade no Distrito Federal. Lançada em 25 de agosto, teve período de arrecadação
prorrogado até o dia 7 de outubro. Trata-se de uma iniciativa do Governo do Distrito Federal.

Dados referentes aos convênios firmados com a União, órgãos do GDF, Prefeituras do Entorno e outros:

·         Gestão do Convênio 08/2019, firmado com a União para execução do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM:  Valor
global: 4.650.000,00 (sendo R$ 3.600.000,00 da União e R$ 1.050.000,00 do GDF) e Gestão de Termo de Colaboração n°01/2020 com o OSC: Gabinete de Assessoria
Jurídica às Organizações Populares – GAJOP, para execução do PPCAAM.

·         OSC parceira: Instituto dos Direitos da Criança e do Adolescente-INDICA; título da parceria:  qualificação da política de enfrentamento à violência sexual de
crianças e adolescentes no Distrito Federal – fluxos de atendimento integrado; n° instrumento de parceria: n° 22/2018; valor repassado pela administração
pública: R$587.007,77.

 

 

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

SIST EMA SOCIOEDUCAT IVO

Ao longo do ano de 2020, em que pese à situação de emergência imposta pelo novo coronavírus, foram contabilizadas diversas realizações com o intuito de fortalecer o
Sistema de Garantia de Direitos. Entre estas realizações de 2020 elencadas em capítulo próprio, destaca-se a inauguração da Unidade de Internação Feminina do Gama -
UIFG, o combate à disseminação do coronavírus nas unidades do sistema socioeducativo e lançamento do edital do Programa de Acompanhamento dos Egressos do
Sistema Socioeducativo.

Conforme exposto anteriormente, a U IFG constitui a primeira unidade feminina do DF e visa atender demandas peculiares do público feminino, considerando que as
adolescentes estão em um espaço no qual os projetos serão dirigidos a elas, no âmbito da saúde, pedagógico e psicossocial.

Outro ponto que merece destaque foi a constante diligência da pasta na garantia de direitos no contexto de emergência em saúde pública devido à pandemia de Covid-



19, com remanejamento de recursos e esforços para atendimento da situação sanitária. A oferta de atividades de educação e profissionalização, devido à pandemia, foi
prejudicada trazendo desafios ainda maiores para a promoção da ressocialização dos jovens.

Ademais, a publicação do edital do Programa de Acompanhamento dos Egressos do Sistema Socioeducativo foi um grande avanço para o sistema socioeducativo. Por
meio do desenvolvimento de atividades culturais, esportivas, educacionais, profissionalizantes. Além de ofertar atendimentos psicossociais, os jovens serão preparados
para o processo de transição entre a medida socioeducativa e o retorno à vida familiar e social. O  início da execução do Programa, que ofertará no mínimo 200 vagas por
mês, está previsto para 2021.

Em janeiro de 2021, está prevista, também, a entrega da Unidade de Internação de Brazlândia, assim como o início da construção de novas quatro unidades de
semiliberdade, em consonância com as metas do PPA.

Entre outras realizações previstas para o ano de 2021, está o Sistema Informatizado de Acompanhamento e Monitoramento do sistema socioeducativo, que prevê como
meta para 2021 a conclusão do módulo NAI e módulo Central de Vagas, bem como a entrega da versão teste dos módulos das unidades de execução de medida
socioeducativa.

A implantação da Escola Nacional de Socioeducação é uma das grandes metas para o próximo ano, proporcionando maior capacitação e retenção de conhecimento para os
servidores da carreira socioeducativa.

Outrossim, está prevista a requalificação da estrutura das unidades por meio da aquisição de rádios, veículos, equipamentos e mobiliários. Tais aquisições tem o intuito
de dotar as unidades de estrutura para o atendimento eficiente dos socioeducandos e suas famílias; oferecer aos servidores das unidades instalações físicas em
condições adequadas para o pleno desenvolvimento de suas atividades; promover amplo acesso dos jovens aos programas, projetos e ações ofertados com a proposta de
garantir os direitos das crianças e adolescentes; e garantir o transporte e movimentação digna e segura dos jovens e servidores no desempenho de suas atividades.

 

ENFR ENT AMENT O ÀS DR OGAS

Não há um perfil determinado para o usuário de substâncias psicoativas. Em diversas pesquisas de diferentes grupos estudados, seja pela faixa etária, gênero, nível
social, econômico ou cultural, há indicação que a utilização de drogas não é restrita a um único padrão populacional. O  desafio é grande no que diz respeito aos três eixos
trabalhados durante o ano, foram eles: prevenção, tratamento e reinserção. Pode-se dizer que muitas foram as conquistas, teve usuários que concluíram o tratamento,
retornaram ao convívio familiar e reintegraram ao mercado socioeconômico ativo.

As dificuldades também existiram, pois devido à pandemia tivemos que nos reinventar para que as políticas públicas não parassem. Mas tiveram algumas sequelas,
alguns projetos não foram realizados, devido a prazos excedidos e recursos que foram transferidos para outras prioridades relacionados à pandemia.

Contudo, podemos destacar que o Governo do Distrito Federal (GDF) teve um saldo positivo em suas frentes de trabalho em relação ao combate no uso de substâncias
ilícitas. A intenção é se adequar cada vez mais aos novos desafios relacionados à temática, buscando alinhar a rede de assistência para que os dependentes possam
usufruir na integra das políticas públicas. Para isso se faz necessário um investimento também nos servidores e comunidades que atuam na linha de frente, pois, assim,
as chances de obter melhores resultados aumentam consideravelmente e o GDF tem realizado esforços para que a eficiência e a eficácia sejam garantidas.

 

PR OGR AMA DE AT ENDIMENT O MULT IPR OFISSIONAL ÀS VÍT IMAS DE VIOLÊNCIA (PR Ó-VÍT IMA)

Concretizando análise global de 2020 em relação ao Programa de Atendimento Multiprofissional às Vítimas de Violência (Pró-Vítima), O  Gverno do Distrito Federal (GDF),
por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, executou com sucesso as suas atribuições. Mediante diversas ações de enfrentamento a violência, o Programa,
instituído por meio do Decreto n. 39.557, de 20 de dezembro de 2018, executou a prestação dos atendimentos de psicologia e de serviço social às vítimas de violência de
forma contínua. Em que pese à decretação de uma pandemia, bem como todas as medidas e protocolos de segurança a fim de minimizar a propagação e contágio do novo
coronavírus, os atendimentos continuaram sob o regime de plantão, por telefone e em plataformas virtuais, permitindo a continuidade dos acolhimentos, atendimentos e
acompanhamentos às vítimas, bem como seus familiares.

Ademais, tendo o estado de calamidade pública ante a pandemia e demais medidas de enfrentamento à disseminação do Covid-19  como maior dificuldade encontrada
para execução das metas e ações propostas para o ano de 2020, de todas as metas e ações, resta apenas evidenciado a suspensão da realização do Seminário de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Apoio ao Migrante, previsto para ocorrer no período de 27 a 31 de agosto de 2020, em conjunto com a 7ª Semana Nacional de
Mobilização para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, do Ministério da Justiça e Segurança Pública do Governo Federal,  em alusão ao Dia Mundial de Enfrentamento
ao Tráfico de Pessoas. Em contrapartida, em referência a Campanha Internacional do Coração Azul, uma iniciativa do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes
(UNODC-ONU), também em atenção ao Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, procedemos com a ação “Campanha Coração Azul”, a fim de sensibilizar e
conscientizar sobre a importância da temática - Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas - por meio da iluminação de prédios públicos do DF na cor azul, e devida divulgação
da Campanha nas redes sociais e na mídia (jornais locais).

Por fim, o GDF detém como perspectivas para 2021 a ampliação dos atendimentos ofertados pelo Programa Pró-Vítima, por meio a implantação de uma unidade móvel, a
fim de levar os serviços existentes a regiões administrativas que ainda não possuem núcleo/estrutura fixa existente, bem como almeja continuar contribuindo na ação Sua
Vida Vale Muito Itinerante, e assim alcançar e atender um maior número de pessoas que sofrem violências, em conformidade ao Decreto nº 39.557, de 20 de dezembro
de 2018. Somado a isso, pretende-se efetivar o mais breve possível a implantação do Sistema de Gerenciamento de Dados do Pró-Vítima, a fim de otimizar os trabalhos
executados em suas unidades e assim melhor fomentar as ações de prevenção e enfrentamento a violência. Ainda, pretende-se executar a implementação de um projeto
voltado a recuperação de agressores, por meio de grupos reflexivos, junto a Defensoria Pública do Distrito Federal, e a instalação de um posto humanizado a migrantes,
visando promover a recepção de pessoas deportadas e não admitidas, por meio de equipe interdisciplinar e da oferta de atendimento humanizado desses migrantes, e
que possa, dentre outras possibilidades, identificar possíveis vítimas de tráfico de pessoas, oferecendo, conforme cada caso, acolhimento e o devido encaminhamento a
rede local de assistência.

 

DEFESA DOS DIR EIT OS DOS IDOSOS

O GDF, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, durante o ano de 2020, realizou as ações propostas relacionadas à defesa dos direitos dos idosos e,
também, outras ações que se tornaram urgentes e necessárias em virtude do quadro pandêmico do coronavírus. Nos dias 13, 16 e 17 de março de 2020 foram visitadas 28
(vinte e oito) Instituições de Longa Permanência para Idosos no Distrito Federal (ILP Is) onde foram prestados orientações e cuidados que se devem ter com os idosos
para prevenir a COVID-19, bem como a entrega de panfletos informativos e doação de álcool em gel e luvas cirúrgicas. Esta ação contou com o apoio da Secretaria
Executiva do Conselho dos Direitos do Idoso (CDI) do Distrito Federal. Ao final das visitas, foi elaborado um Relatório com o objetivo de descrever o diagnóstico
observado nas instituições visitadas. Vale ressaltar que das 28 (vinte e oito) ILP Is atualmente apenas 15 (quinze) tem registro no CDI/DF e 2 (duas) estão aguardando
renovação do registro; 9 (nove) são particulares; 9 (nove) são filantrópicas, sendo que 5 (cinco) são conveniadas com o GDF e 10 (dez) atuam sem registro no CDI/DF.

O eixo central das ações em defesa dos direitos dos idosos foi em torno do Programa Sua Vida Vale Muito Hotelaria Solidária e Etapa Itinerante. As ações que foram
previstas que gerariam aglomeração de pessoas, tais como o Carnavô - Carnaval dos Idosos, Dia do Idoso e oferecimento de atividades recreativas e Natal do Idoso
foram suspensas em virtude da pandemia, visto que exige o distanciamento social.

Para 2021, é desejado que a vacinação contra a COVID-19 se torne uma realidade, para que os idosos possam retomar às suas atividades e para que as ações do GDF
em favor dos direitos dos idosos possam se concretizar de forma ampla e eficiente. Entretanto, está prevista a implantação do Projeto Capoterapia, que oferecerá
gratuitamente o acesso a esta atividade (capoeira adaptada), como forma de inclusão social a atividade física, esporte, cultura e social, para idosos. Com isso,
proporcionar-se-á uma terapia alternativa coadjuvante ao tratamento curativo da medicina alopática, como a prevenção de doenças cardiovasculares, respiratórias,
locomotoras, psicológicas, e diversos bene¿cios para a saúde física e psíquica dos idosos.

 

UNIDADES NA HOR A

Diante do cenário de pandemia do novo coronavírus, desde 11 de março, quando foi declarado pela OMS estado de pandemia, o Governo do Distrito Federal tem
instituído, por meio de decretos, medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública. o Na Hora adotou prontamente ações de combate à disseminação da
doença, de prevenção e de cuidado com seus usuários e colaboradores em todas as unidades.

Mesmo com as Unidades fechadas foram realizadas as mudanças de layout de toda a Unidade de Brazlândia e Sobradinho e finalizada a da Rodoviária, com o objetivo de
inserir a nova programação visual, seguindo a padronização e aplicação da nova logomarca do Na Hora e do Governo. Além disso, deu-se prosseguimento na implantação
do agendamento eletrônico nas unidades; houve a inclusão de mais serviços on-line no site e desenvolvimento do FAQ; foi feita a demarcação de distanciamento entre
cidadãos e servidores nas unidades, assim como a instalação das placas acrílicas nas mesas dos atendentes; foi realizada a fixação de cartazes e informativos sobre
formas de evitar o contágio do coronavírus; e ainda, distribuição de máscaras a todos os servidores.

Essas ações foram norteadas pelo P lano Estratégico de Retomada das Atividades do Na Hora e foi baseado em 5 eixos: (i) Eixo do Atendimento, (ii) Eixo da Saúde, (iii)
Eixo da Infraestrutura, (iv) Eixo Operacional e (v) Eixo Digital.

Com as unidades abertas ao público, todas as medidas necessárias para a prevenção à disseminação e ao contágio pelo novo coronavírus são verificadas diariamente,
como a medição da temperatura dos cidadãos e servidores; manutenção do distanciamento social; triagem dos casos urgentes; orientações quanto aos serviços on-line;
distribuição de máscara para a população, dentre outros. E, ainda, frisa-se que os indicadores de atendimento passaram a ser mais rigorosamente analisados
diariamente, com o intuito de analisar a procura pelos serviços e atuar em ações imediatas, caso necessário.

No ano de 2020, o Na Hora realizou 1.154.411 atendimentos nas 8 unidades e, mesmo com todas as restrições no atendimento, foi atingido um tempo médio de espera
de aproximadamente 8 minutos, 3 minutos a menos que a média do ano anterior para o mesmo período. Em relação ao indicador que dispõe sobre o número de senhas
canceladas, ou seja, que foram entregues, mas por algum motivo acabaram não sendo realizadas por desistência do cidadão, foi de 42.164 em 2020, enquanto no mesmo
período de 2019 foi de 157.498. Tal situação corresponde a mais de 110 mil senhas canceladas a menos, aproximadamente 26,3% de redução.



A implantação do agendamento eletrônico foi 100% concluída, diminuindo o tempo de espera e, consequentemente, as filas, evitando aglomeração de pessoas no interior
das unidades do Na Hora. Atualmente, Secretaria de Estado de Economia, BRB Mobilidade, CEB, Defensoria Pública do DF, Procon e Justiça Federal já trabalham
mediante agendamento prévio pelo site do Na Hora. Outros órgãos também já atendem mediante agendamento prévio, porém, são realizados diretamente pelo site do
órgão parceiro.

E, por fim, melhorias estruturais e manutenções importantes nas Unidades foram executadas, como a renovação de sinalização visual das Unidades Brazlândia,
Sobradinho, Rodoviária e inclusão da Unidade Perícia Médica Federal, para um padrão único de identificação; manutenção corretiva do sistema de ar-condicionado e a
instalação de uma máquina nova no Centro de Processamento de Dados em Ceilândia; reparo na tubulação que está localizada no teto da entrada da Unidade da
Rodoviária, além da troca da bóia da caixa d’água que estava com problemas e, também, causando vazamento de água e infiltrações; troca do acabamento da válvula de
descarga de todas as unidades; e distribuição de mobiliários doados para todas as Unidades.

Dificuldades encontradas:

·                     Serviço de infraestrutura: O  sistema atual oferecido pela empresa contratada não atende todas às necessidades do Na Hora, tornando-se necessário um
sistema mais completo onde atenda os serviços de manutenção predial, sinalização visual e manutenção/aquisição do sistema de climatização das Unidades do Na Hora. 

·                     Serviço de agendamento: Durante o período inicial da pandemia os trabalhados de implantação foram suspensos, mas no retorno dos atendimentos
presenciais nas Unidades do Na Hora o serviço de implantação foi intensificado e concluído em outubro de 2020. 

·                     Serviço de autoatendimento: Buscas nos sites dos órgãos parceiros a fim de encontrar serviços que podem ser realizados on-line e, consequentemente,
disponibilizá-los na aba de autoatendimento. 

·                     Déficit de servidores: O  Na Hora encontra-se em situação de déficit de servidores há bastante tempo, com a pandemia, diversos servidores tiveram que
ser afastados por serem pertencentes a grupos de risco. Tal situação prejudica a celeridade no atendimento.

·                     Ouvidoria: Atualmente, as ouvidorias referentes aos órgãos parceiros, que são os responsáveis pelos serviços, acabam sendo direcionados para o Na
Hora, que não detêm essa responsabilidade. Isso acaba por desgastar a imagem do órgão.

Problemas que interferiram na execução dos programas em 2020:

·                     Atendimento: diante do cenário de pandemia do novo coronavírus, os atendimentos ficaram limitados e/ou suspensos, dificultando o acesso da população
na obtenção de serviços públicos.

·                     Manutenção das Unidades: o sistema atual oferecido não atende todas às necessidades do Na Hora de reformas e manutenção. 

Perspectivas para 2021

As perspectivas para o futuro do Na Hora são que as suas unidades continuem desenvolvendo a governança, que se tornem cada vez mais eficientes e transparentes, e
que procedimentos e rotinas sejam criados e consolidados.

É desejado que melhorias e reformas nas Unidades do Na Hora possam ocorrer, contemplando a renovação da sinalização visual pendente, aquisição e/ou manutenção do
sistema de climatização, substituição de mobiliários, divisórias e manutenção predial. 

Além de inserção de novas metodologias e tecnologias ao atendimento, como o desenvolvimento de uma solução financeira que visa oferecer ao cidadão mais
alternativas de atendimento, pagamento e quitação de débitos. Tem-se pensado em um sistema integrado de pagamentos, onde os órgãos parceiros disponibilizarão suas
pendências financeiras dentro desta solução. Desta forma o cidadão poderá em um único lugar acessar diversos débitos oriundos dos órgãos e a solução, por sua vez,
atuaria no fornecimento de formas de pagamentos para esses débitos. 

Por fim, a finalização da implantação do Sistema de Fiscalização de Contratos Corporativos Implantação (SFCC) para fiscalização dos serviços prestados por contratos,
para envio de relatórios padronizados pela ferramenta, permitindo uma maior automatização na verificação dos relatórios.

 PR OMOÇÃO E PR OT EÇÃO DOS DIR EIT OS DE CR IANÇAS E ADOLESCENT ES

As ações realizadas estão alinhadas com os objetivos para execução das políticas públicas para promoção e proteção dos direitos de crianças e adolescentes e, apesar
das limitações impostas pela pandemia, foram satisfatórias do ponto de vista programático e alcançaram os seus públicos.

Assim, foram realizadas as campanhas previstas para o ano e foram realizadas as entregas, sendo elas presencialmente e virtualmente.

Em relação à proteção dos direitos de crianças e adolescentes, foram garantidos os atendimentos no Centro 18 de Maio e PPCAAM, mesmo diante do quadro pandêmico
do novo coronavírus.

O  apoio e normatização para o funcionamento dos Conselhos Tutelares, também, se fizeram necessários e o Governo do Distrito Federal conseguiu responder bem às
demandas da sociedade.

Foram realizados ajustes das estruturas de funcionamento de Conselhos Tutelares, bem como a equipagem para a inauguração do Conselho Tutelar de Arniquera.

O  isolamento social, em função da pandemia e da necessidade de se evitar qualquer atendimento presencial em nome da segurança da população e das equipes, foi um
grande dificultador para o cumprimento do planejamento.

As articulações também foram prejudicadas pela pandemia de COVID19, desorganizando diversas das ações.

Por fim, pode ser avaliado que a descontinuidade de gestão provocou a descontinuidade de diversas ações, impactando negativamente na administração das atividades.

Para 2021, tem-se como ações principais a serem realizadas a continuidade da padronização dos Conselhos Tutelares (construção, reforma e equipagem), a maior
abrangência pelo Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM) e assegurar a continuidade do programa, o aprimoramento do
atendimento e da rede de prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes, a parceria com órgãos e organismos internacionais, campanhas de prevenção à
violação de direitos de crianças e adolescentes, implantação da escola de conselhos e o monitoramento e a avaliação das políticas públicas para crianças e adolescentes.
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