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INTRODUÇÃO

Por ocasião do processo de seleção previsto no Edital de Chamamento Público n° 01
SEDS/COED/2017, a FEBRACT (Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas) foi
selecionada como organização para realizar o gerenciamento da Rede de Acolhimento Social do
Programa Recomeço. Tal resultado fica oficializado a partir da publicação em Diário Oficial do
Estado de São Paulo no dia 11 de agosto de 2017.
Procede-se a assinatura de Termo de Colaboração processo n° 1938/2016, com período de
vigência de 01/10/2017 a 31/03/2019. O objeto era execução e gerenciamento da rede de
Acolhimento Social do Programa Recomeço, que ofertasse 1.335 vagas nas modalidades
Comunidade Terapêutica, República, Casa de Passagem e Moradia Assistida.
Após a execução do período de vigência referido acima, estabeleceu-se a continuidade da
parceria com a organização celebrante por meio de termo aditivo. Com o fim do Termo de
colaboração 1938/2016 (1/10/2017 – 29/03/2019) em março de 2019, foi assinado Termo de
Aditamento do Termo de Colaboração descrito no Edital de Chamamento Público nº1
SEDS/COED/2017, em 29 de março de 2019, e estabeleceu novo período de vigência de abril de
2019 a março de 2020. Em abril de 2020 um novo Termo de Colaboração 1938/2016 foi firmado,
com vigência até março de 2021.
Após o fim do 5º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração foi feito o 6º Termo Aditivo ao
Termo de Colaboração, que tratou-se de uma reprogramação de valores em razão de alteração no
quadro de RH da Celebrante, em 14 de dezembro de 2020, mas mantendo o período de vigência do
5º Termo Aditivo (01/04/2020 a 31/03/2021).
Atualmente, encontra-se em vigência o 7º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração, que foi
estabelecido em 23 de março de 2021, para vigorar pelo período de 01/04/2021 a 31/03/2022.
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Tabela 1 - Termo de Colaboração – Período de Vigência

Período de
Vigência

Termo de
Colaboração
nº 1938/2016

3º Termo
Aditivo ao
Termo de
Colaboração

5º Termo
Aditivo ao
Termo de
Colaboração

01/10/2017 a
29/03/2019

01/04/2019 a
31/03/2020

01/04/2020 a
31/03/2021

18 meses

12 meses

12 meses

6º Termo
Aditivo ao
Termo de
Colaboração
(reprogramação)
01/04/2020 a
31/03/2021
12 meses

7º Termo
Aditivo ao
Termo de
Colaboração
01/04/2021
a
31/03/2022
12 meses

A partir do Plano de Trabalho do 7º Termo Aditivo, as vagas foram reduzidas para 1377
vagas conveniadas, porem com o aumento do valor das vagas para R$ 1500, 00 (um mil e
quinhentos reais) para custear as vagas masculinas e para custear as femininas R$ 1600,00 (um mil
e seiscentos reais). Posteriormente, com a implementação do serviço de acolhimento na modalidade
de comunidade terapêutica região metropolitana, o valor previsto em repasse estabelecido para
custear essas vagas é de R$ 1800,00 (um mil e oitocentos reais).
Os recursos financeiros disponibilizados para a Gestão e Execução dos serviços foram de R$
26.886.909,00 (vinte e seis milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, novecentos e nove reais), dos
quais R$ 1.556.109,00 (hum milhão, quinhentos e cinquenta e seis mil, cento e nove reais) foram
destinados para as ações de supervisão e monitoramento, e R$ 25.330.800,00 (vinte e cinco
milhões, trezentos e trinta mil e oitocentos reais) para a execução do serviço da Rede de
Acolhimento Social do Programa Recomeço.
O atual relatório torna pública as ações efetivadas no período de 01 de janeiro de 2021 a 31
de dezembro de 2021.
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1. APRESENTAÇÃO DA REDE

1.1

ORGANIZAÇÕES EXECUTANTES

Em conformidade com o artigo 35° A. da Lei federal nº 13.109/2014, a FEBRACT
estabeleceu rede com organizações da sociedade civil (OSC) para garantir a execução das vagas de
Acolhimento Social.
Durante o ano de 2021, houve a sucessão entre 8 Redes de Organizações em vigência, que
sofreram alterações ao longo do ano, com credenciamentos e descredenciamentos de organizações,
e remanejamento das vagas dentro do Programa Recomeço.
Vale ressaltar que no ano de 2021, com a assinatura do 7º Termo Aditivo, houve a
diminuição das vagas do Programa Recomeço, de 1395 para 1377 vagas.
Foram apresentadas à COED 8 Redes de Organizações em 2021, por e-mail, com as devidas
notas técnicas explicitando as respectivas alterações, especificadas na Tabela 2.

Tabela 2 - Redes de Organizações apresentadas a COED em 2021.

Rede de Organizações do
Programa Recomeço
1

Rede de Novembro de 2020

2

Rede de Abril de 2021

3

Rede de Maio de 2021

4

Rede de Julho de 2021

5

Rede de Agosto de 2021

6

Rede de Setembro de 2021

7

Rede de Outubro de 2021

8

Rede de Dezembro de 2021
EM MÉDIA:

Período de Vigência
5 de novembro de
2020 a 8 de abril de
2021
9 de abril de 2021 a 1
de junho de 2021

Quantidade
Quantidade
Vagas
de
de Unidades Conveniadas
Organizações
50

64

1364

50

64

1364

2 de junho de 2021 a 6
de julho de 2021

50

63

1363

7 de julho de 2021 a 1
de agosto de 2021

50

64

1375

50

64

1333

49

63

1308

48

62

1304

48

63

1321

49

63

1342

2 de agosto de 2021 a
31 de agosto de 2021
1 de setembro de 2021
a 30 de setembro de
2021
1 de outubro de 2021 a
4 de dezembro de 2021
5 de dezembro de 2021
a 10 de janeiro de 2022
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Além das modalidades Comunidade Terapêutica e República que fizeram parte da Rede de
Acolhimento Social do Programa Recomeço em 2021, houve a implementação de uma nova
modalidade de serviço, chamada Comunidade Terapêutica Região Metropolitana, em 2021. Ao
longo do ano, em média a rede foi composta por 54 comunidades terapêuticas, 8 repúblicas e 1
Comunidade Terapêutica Região Metropolitana.

Tabela 3 - Modalidades de Acolhimento e unidades de serviços das Redes em 2021

Rede de
Organizações do
Programa Recomeço

1

Rede de Novembro de
2020

2

Rede de Abril de 2021

3

Rede de Maio de 2021

4

Rede de Julho de 2021

5

Rede de Agosto de
2021

6

Rede de Setembro de
2021

7

Rede de Outubro de
2021

8

Rede de Dezembro de
2021

Período de
Vigência
5 de novembro de
2020 a 8 de abril de
2021
9 de abril de 2021 a
1 de junho de 2021
2 de junho de 2021
a 6 de julho de 2021
7 de julho de 2021 a
1 de agosto de 2021
2 de agosto de 2021
a 31 de agosto de
2021
1 de setembro de
2021 a 30 de
setembro de 2021
1 de outubro de
2021 a 4 de
dezembro de 2021
5 de dezembro de
2021 a 10 de janeiro
de 2022

EM MÉDIA:

Quantidade de
Comunidades
Terapêuticas

Quantidade
de Repúblicas

Quantidade de
Comunidades
Terapêuticas
Região
Metropolitana

55

9

-

55

9

-

55

8

-

55

8

1

55

8

1

54

8

1

53

8

1

53

9

1

54

8

1

O total de vagas previsto pelo Edital é de 1335 vagas, sendo distribuídas de acordo com a
modalidade de acolhimento, seja comunidade terapêutica ou republica. Entretanto, em abril de
2021, a partir da assinatura do 7º Termo Aditivo ao Termo De Colaboração 1938/2016, as vagas
foram reajustadas para o total de 1377 vagas.
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Conforme apresentado na Tabela 4, abaixo, observa-se que durante o ano de 2021 houveram
vagas disponíveis para o credenciamento de novas organizações ou reordenamento de vagas dentro
da própria Rede. A saber:

Tabela 4 - Vagas distribuídas por modalidade de acolhimento em 2021

Período de
Vigência

Rede

1

2

3

4

5

6

7

8

Rede de
Novembro de
2020

5 de novembro de
2020 a 8 de abril
de 2021
9 de abril de 2021
Rede de Abril
a 1 de junho de
de 2021
2021
2 de junho de 2021
Rede de Maio
a 6 de julho de
de 2021
2021
7 de julho de 2021
Rede de Julho
a 1 de agosto de
de 2021
2021
2 de agosto de
Rede de Agosto
2021 a 31 de
de 2021
agosto de 2021
Rede de
1 de setembro de
Setembro de
2021 a 30 de
2021
setembro de 2021
Rede de
1 de outubro de
Outubro de
2021 a 4 de
2021
dezembro de 2021
Rede de
5 de dezembro de
Dezembro de
2021 a 10 de
2021
janeiro de 2022
EM MÉDIA:

Total de Vagas
Total
Comunidade
Vagas a
de
Comunidade
Terapêutica
República
serem
Vagas
Terapêutica
Região
reordenadas
Metropolitana
1245

119

-

31

1395

1245

119

-

13

1377

1259

104

-

14

1377

1259

104

12

2

1377

1217

104

12

44

1377

1192

104

12

69

1377

1168

104

32

73

1377

1173

116

32

56

1377

1220

109

20

38

O edital estabelece a meta de que 12% das vagas sejam destinadas ao público feminino, o
que representa em torno de 165 vagas. Em 2021, como o demonstrado pela tabela 5, a distribuição
esteve próxima da média simples de 13,05% de vagas femininas dentro do Programa ao longo de
todo o ano, portanto, cumprindo a meta estabelecida.
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Tabela 5 - Distribuição de vagas por gênero em 2021

Rede de
Organizações do
Programa
Recomeço

Período de
Vigência

1

Rede de
Novembro de
2020

5 de novembro de
2020 a 8 de abril de
2021

168

2

Rede de Abril de
2021

9 de abril de 2021 a
1 de junho de 2021

168

Total de
vagas
conveniadas

% de vagas
femininas*

1196

1364

12,32%

1196

1364

12,32%

VAGAS
VAGAS
FEMININAS MASCULINAS

2 de junho de 2021
a 6 de julho de
174
1189
1363
12,77%
2021
7 de julho de 2021
Rede de Julho de
4
a 1 de agosto de
174
1201
1375
12,65%
2021
2021
2 de agosto de
Rede de Agosto de
5
2021 a 31 de
174
1159
1333
13,05%
2021
agosto de 2021
1 de setembro de
Rede de Setembro
6
2021 a 30 de
174
1134
1308
13,30%
de 2021
setembro de 2021
1 de outubro de
Rede de Outubro
7
2021 a 4 de
174
1130
1304
13,34%
de 2021
dezembro de 2021
5 de dezembro de
Rede de
8
2021 a 10 de
194
1127
1321
14,69%
Dezembro de 2021
janeiro de 2022
EM MÉDIA:
175
1167
1342
13,05%
* percentagem calculada a partir do total de vagas credenciadas, sem considerar as vagas disponíveis para o
reordenamento.
3

Rede de Maio de
2021

Ao se levar em consideração a permissão do uso de tabaco nas organizações executantes, em
relação ao número de vagas destinadas a cada uma conforme a permissão ou proibição do
tabagismo, tem-se o cenário abaixo, descrito na tabela 6.
Em média, ao longo do ano de 2020, 74,7% das vagas estavam conveniadas a organizações
que permitiam o uso do tabaco. Ao comparar com o ano de 2021, a média de permissão do uso do
tabaco por vaga, foi de 77,71%. Houve, um aumento de 3,01% na quantidade de vagas em
organizações que autorizam o uso do tabaco em suas imediações de 2020 para 2021.
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Tabela 6 - Distribuição de vagas e uso de tabaco

Rede de
Vagas
Vagas para
Total de
% de vagas
Organizações
Período de
para
não
vagas
para
do Programa
Vigência
tabagistas tabagistas conveniadas tabagistas
Recomeço
Rede de
5 de novembro de
1
Novembro de 2020 a 8 de abril
1063
301
1364
77,93%
2020
de 2021
9 de abril de 2021
Rede de Abril
2
a 1 de junho de
1063
301
1364
77,93%
de 2021
2021
2 de junho de
Rede de Maio
3
2021 a 6 de julho
1054
309
1363
77,33%
de 2021
de 2021
7 de julho de 2021
Rede de Julho
4
a 1 de agosto de
1066
309
1375
77,53%
de 2021
2021
Rede de
2 de agosto de
5
Agosto de
2021 a 31 de
1040
293
1333
78,02%
2021
agosto de 2021
Rede de
1 de setembro de
6
Setembro de
2021 a 30 de
1015
293
1308
77,60%
2021
setembro de 2021
Rede de
1 de outubro de
7
Outubro de
2021 a 4 de
1011
293
1304
77,53%
2021
dezembro de 2021
Rede de
5 de dezembro de
8
Dezembro de
2021 a 10 de
1028
293
1321
77,82%
2021
janeiro de 2022
EM MÉDIA:
1043
299
1342
77,71%
* percentagem calculada a partir do total de vagas credenciadas, sem considerar as vagas disponíveis para o
reordenamento.
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2. ACOLHIMENTO

Em 2021, conforme apresentado na tabela 7, foram atendidas 4463 pessoas nas vagas do
Programa Recomeço. Do total, 566 foram acolhidas em 2020 e tiveram alta em 2021, os que foram
acolhidos em 2021 e tiveram alta no ano de 2021 formaram o montante de 3013 acolhidos, e os que
foram acolhidos em 2021 e tiveram alta em 2022 totalizaram 133 acolhidos e por fim os acolhidos
em 2020 e 2021 que ainda estão em acolhimento representam 751 acolhidos. Olhando os novos
acolhimentos que aconteceram somente em 2021 (sem considerar o desfecho do acolhimento), ao
longo dos meses, temos o total de 3895 pessoas que foram acolhidas em 2021.

Tabela 7 - Total de Acolhimentos em 2021

Período de acolhimento e alta (Atendimentos)
Acolhidos em 2020 - Alta em 2021
Acolhidos em 2021 - Alta em 2021
Acolhidos em 2021 - Alta em 2022
Acolhidos em 2020/2021 – Em acolhimento
TOTAL

TOTAL
566
3013
133
751
4463

Tabela 8 – Novos acolhimentos por mês em 2021

Acolhimentos por mês (novas entradas)
Janeiro/21
Fevereiro/21
Março/21
Abril/21
Maio/21
Junho/21
Julho/21
Agosto/21
Setembro/21
Outubro/21
Novembro/21
Dezembro/21
Total Geral

TOTAL registros
no Sistema
COED/FEBRACT
237
264
304
284
313
418
357
359
365
333
382
279
3895
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Ao verificar a modalidade em que cada acolhido recebeu atendimento em 2021, verifica-se
que a modalidade de comunidade terapêutica representou 94,42% dos atendimentos, enquanto a
modalidade de república representou 5,58% desses atendimentos dentro do Programa em 2021,
como descrito abaixo na tabela 9.
Tabela 9 - Acolhidos por modalidade de acolhimento em 2021

Modalidade de acolhimento
Comunidade terapêutica
República
Comunidade Terapêutica Região
Metropolitana
TOTAL

TOTAL
4214
249

94,42%
5,58%

0

0,00%

4463

100,00%

Gráfico 1 - Acolhidos por modalidade de acolhimento em 2021

Ao se levar em consideração os acolhimentos em 2021 por modalidade de acolhimento,
verifica-se, como pode ser visto na Tabela 10, que 82,90% dos acolhimentos aconteceram em
comunidades terapêuticas masculinas, enquanto, 11,52% aconteceram em comunidades terapêuticas
femininas. Ao se analisar os casos de acolhimento na modalidade de república, percebe-se 5,13%
dos acolhimentos aconteceram em republicas masculinas, ao passo que os acolhimentos em
república feminina representaram 0,45% dos acolhimentos.
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Tabela 10 - Modalidade de acolhimento X Gênero em 2021

Modalidade de acolhimento

Total de acolhidos

% de acolhidos

Comunidade terapêutica masculina
Comunidade terapêutica feminina
República masculina
República feminina
TOTAL

3700
514
229
20
4463

82,90%
11,52%
5,13%
0,45%
100,00%

2.1 – Distribuição das Altas
Conforme apresentando na Tabela 11, 3712 acolhidos receberam alta no ano de 2021, das
quais a maior parte (42,27%) foram altas solicitadas, comprovando a voluntariedade do
acolhimento. As altas terapêuticas, por cumprimento do PAS (Plano de Atendimento Singular), são
o segundo tipo de alta mais realizado, 36,96% das altas realizadas no ano. As altas administrativas
representaram 15,76% das altas de acolhimento e finalizam os casos de evasão, com apenas 5,01%.

Tabela 11 - Altas 2021

Tipo de Alta
Alta administrativa
Alta solicitada
Alta terapêutica
Evasão
TOTAL

Acolhidos em 2020
e com alta em 2021

Acolhidos em
2021 e com alta
em 2021

Acolhidos em
2021 e com alta
de 2022

TOTAL

%

54
108
399
5
566

520
1419
898
176
3013

11
42
75
5
133

585
1569
1372
186
3712

15,76%
42,27%
36,96%
5,01%
100,00%
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Gráfico 2 – Representatividade por tipos de altas em 2021

Desligamentos qualificados

Paralelamente ao tipo de altas, estabelecido pela RDC 29/2011, o Edital 01
SEDS/COED/2017 estabelece o desligamento qualificado.

Termo de Aditamento (Período de Vigência: abril de 2020 a Março de 2021): Dados de abril
de 2020 a março de 2021.

Em abril de 2020, a partir da assinatura do Plano de Trabalho do 5º Termo Aditivo ao Termo
de Colaboração 1938/2016, foi alterada a definição do que se entende por desligamento qualificado.
Determina-se que pelo menos 50% do total de desligamentos tem ser de desligamentos qualificados.
Conforme o plano de trabalho para o 5º termo de aditamento celebrado pela FEBRACT com
a COED, fica-se estabelecido que o desligamento qualificado é tipo de alta em que fica
caracterizado o cumprimento das metas estabelecidas no PAS, pelo acolhido e sua rede de apoio
pessoal, com seus técnicos de referência durante o acolhimento. Também entende-se por
desligamento qualificado as altas, solicitadas ou administrativas, em que os acolhidos são
encaminhados para outros equipamentos de assistência social ou de saúde.
14
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Portanto, de acordo com os dados do Formulário de Avaliação de Desligamento, serão
considerados os itens “Destino do acolhido” e “tipo de alta/desligamento”.
A correlação entre as taxas de altas por cumprimento do PAS e transferência qualificada
para serviços de saúde e assistência social de altas solicitadas e administrativas é de 46,03%,
portanto, a taxa de desligamento qualificado referente ao período que compreende de abril de 2020
a março de 2021.

Gráfico 3 - Desligamento Qualificado de abril de 2020 a março de 2021

Tabela 12 – Desligamento qualificado de abril de 2020 a março de 2021
Desligamento Qualificado - Abril de 2020 a Março de 2021
Altas solicitadas
para Instituições
Altas Terapêuticas
de Saúde ou
Assistência Social
923

22

Altas
administrativas
para Instituições
de Saúde ou
Assistência Social
36

Total de
casos
981

Tota de
Altas
2131

% de
Desligamento
Qualificado
46,03%

Termo de Aditamento (Período de Vigência: abril de 2021 a março de 2022): Dados de abril a
dezembro de 2021.
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Entretanto, em abril de 2021, a partir da assinatura do Plano De Trabalho referente ao 7º
Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 1938/2016, manteve-se a definição do que se entende por
desligamento qualificado. Determina-se que pelo menos 50% do total de desligamentos tem ser de
desligamentos qualificados.
Conforme o plano de trabalho para o atual termo de aditamento celebrado pela FEBRACT
com a COED, fica-se estabelecido que o desligamento qualificado é tipo de alta em que fica
caracterizado o cumprimento das metas estabelecidas no PAS, pelo acolhido e sua rede de apoio
pessoal, com seus técnicos de referência durante o acolhimento. Também entende-se por
desligamento qualificado as altas, solicitadas ou administrativas, em que os acolhidos são
encaminhados para outros equipamentos de assistência social ou de saúde.
Portanto, de acordo com os dados do Formulário de Avaliação de Desligamento, serão
considerados os itens “Destino do acolhido” e “tipo de alta/desligamento”.
A correlação entre as taxas de altas por cumprimento do PAS e transferência qualificada
para serviços de saúde e assistência social de altas solicitadas e administrativas é de 40,69%,
portanto, a taxa de desligamento qualificado referente ao período que compreende de abril a
dezembro de 2021.
Gráfico 4 – Desligamentos qualificados em 2020 (altas e evasões com menos de 90 dias X número total de altas).
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Tabela 13 – Desligamentos qualificados em 2020 (altas e evasões com menos de 90 dias X número total de altas).

Desligamento Qualificado - Abril de 2021 a Dezembro de 2021

Altas
Terapêuticas

1067

Altas
Altas
administrativas
solicitadas para
para
Instituições de
Instituições de
Saúde ou
Saúde ou
Assistência
Assistência
Social
Social
38

67

Total de casos

1172

Tota de Altas

2880

% de
Desligamento
Qualificado

40,69%

Ao se levar em consideração o período todo do edital, de abril de 2021 a março de 2022, até
dezembro de 2021 foram 1172 desligamentos qualificados de um total de 2880 formulários de
desligamento preenchidos, o que corresponde a uma taxa de desligamento qualificado de 40,69%.
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3. METAS

O Edital de Chamamento Público n° 01 SEDS/COED/2017 estabeleceu diversas metas para
a gestão e execução da Rede de Acolhimento Social do Programa Recomeço. Foi estabelecido
metas para ocupação das vagas, média de permanência dos acolhidos no serviço, participação dos
acolhidos em atividades fora da unidade de atendimento, referência dos acolhidos na rede pública
de serviços, acompanhamento dos acolhidos após a saída do serviço, dentre outras. Segundo a
Resolução Conjunta SES/SEDS n° 01/2017, o objetivo das Comunidades Terapêuticas é de
subsidiar o processo de reorganização biopsicossocial em um espaço adequado e de referência,
oferecendo suporte para o processo de recuperação e reinserção social.
Em 2021, além dessa modalidade de serviço de acolhimento, também foram estruturados
serviços de república, atendendo a tipificação do SUAS, e também uma nova modalidade, ainda em
fase experimental, que foi sendo construída entre a organização executante, a celebrante e sob a
orientação da COED (Coordenadoria Estadual de Políticas sobre Droga).
O ano de 2021 inicia sob a vigência de um plano de trabalho referente ao Termo Aditivo de
abril de 2020 a março de 2021, com metas especificas. Em abril de 2021, a partir da assinatura do
Termo de Aditamento Termo De Colaboração 1938/2016, com vigência de abril de 2021 a março
2022, foram alteradas algumas metas, e elas serão decompostas em subitens em seus respectivos
períodos daqui em diante, sempre que elas diferirem entre si.
3.1 – Vagas Conveniadas ofertadas e distribuídas por DRADS.
3.1.1. – Termo de Aditamento (Período de Vigência: abril de 2020 a março de 2021): Ofertar
1395 vagas de Acolhimento Social, na modalidade Comunidade Terapêutica de Interesse
Social, disponibilizadas ao Programa Recomeço, garantindo pelo menos 01 unidade de
atendimento em cada DRADS, de acordo com a disponibilização de OSC no Portal Social,
assim como com a qualidade técnica das mesmas.

Conforme apresentado para a Coordenadoria Estadual de Políticas sobre Drogas (COED) da
Secretária Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS) as Redes de Organizações Executantes do
período de abril de 2020 até novembro de 2020 (e que vigorou até março de 2021) foi em média
18
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composta por 49 Organizações, 63 unidades operacionais, que ofertam em média uma totalidade de
1324 vagas. Tal cenário fica bem estabelecido na tabela 14, abaixo.
A Rede apresentava organizações em média 22 Diretorias Regionais de Assistência e
Desenvolvimento Social (DRADS), e todas as 26 DRADS tinham possibilidade de indicar
acolhimentos, sempre que necessário. As 04 DRADS (Capital, Botucatu, Sorocaba e Dracena) que
não possuíam serviços da Rede de Acolhimento Social do Programa Recomeço, na maior parte do
período de vigência do plano de trabalho desse período, em seus territórios, não dispunham de
Organizações Cadastradas no Portal Social, que atendessem os requisitos legais para comporem a
Rede até o momento e fossem do conhecimento da gestão do Programa. A DRADS capital passa a
ter uma organização (Associação Beneficente & Comunitária do povo - ABCP República) atuando
em seu território de abrangência a partir de setembro de 2021.

Tabela 14 - Distribuição de Vagas por rede de abril de 2020 a março de 2021

Rede de
Organizações do
Programa
Recomeço
1

2

3

4

5

6

7

8

Período de
Vigência

8 de abril de 2020
a 10 de maio de
2020
11 de maio de
Rede de Maio de
2020 a 15 de
2020
junho de 2020
16 de junho de
Rede de Junho de
2020 a 7 de julho
2020
de 2020
8 de julho de 2020
Rede de Julho de
a 2 de agosto de
2020
2020
3 de agosto de
Rede de Agosto de
2020 a 9 de
2020
setembro de 2020
10 de setembro a 1
Rede de Setembro
de outubro de
de 2020
2020
2 de outubro de
Rede de Outubro
2020 a 4 de
de 2020
novembro de 2020
5 de novembro de
Rede de
2020 a 8 de abril
Novembro de 2020
de 2021
EM MÉDIA:
Rede de Abril de
2020

Quantidade Quantidade
Vagas
de
de
DRADS
Conveniadas
Organizações Unidades
49

62

1231

22

49

62

1235

22

49

63

1347

22

49

62

1337

22

49

63

1349

22

50

64

1365

23

50

63

1362

23

50

64

1364

23

49

63

1324

22
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3.1.2. - Termo de Aditamento (Período de Vigência: abril de 2021 a março de 2022): Ofertar
1377 vagas de Acolhimento Social, na modalidade Comunidade Terapêutica de Interesse
Social, disponibilizadas ao Programa Recomeço, garantindo pelo menos 01 unidade de
atendimento em cada DRADS, de acordo com a disponibilização de OSC no Portal Social,
assim como com a qualidade técnica das mesmas.

Foi apresentado para a Coordenadoria Estadual de Políticas sobre Drogas (COED) da
Secretária Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS) as Redes de Organizações Executantes do
período de abril de 2021 até dezembro de 2021 (e que vigorou até 10 de janeiro de 2022), conforme
apresentado na Tabela 15, abaixo, e em média as redes eram compostas por 49 Organizações, 63
unidades operacionais, que ofertam em média uma totalidade de 1342 vagas.
As Redes apresentavam organizações em média 23 Diretorias Regionais de Assistência e
Desenvolvimento Social (DRADS), e todas as 26 DRADS tinham possibilidade de indicar
acolhimentos, sempre que necessário. As 03 DRADS (Botucatu, Sorocaba e Dracena) que não
possuíam serviços da Rede de Acolhimento Social do Programa Recomeço, na maior parte do
período de vigência do plano de trabalho desse período, em seus territórios, não dispunham de
Organizações Cadastradas no Portal Social, que atendessem os requisitos legais para comporem a
Rede até o momento e fossem do conhecimento da gestão do Programa.

Tabela 15 - Distribuição de Vagas por rede de abril de 2021 a março de 2022

Rede de
Organizações do
Programa
Recomeço
1
2
3

4

Período de
Vigência

5 de novembro de
Rede de Novembro
2020 a 8 de abril de
de 2020
2021
Rede de Abril de 9 de abril de 2021 a
2021
1 de junho de 2021
2 de junho de 2021
Rede de Maio de
a 6 de julho de
2021
2021
7 de julho de 2021
Rede de Julho de
a 1 de agosto de
2021
2021

Quantidade Quantidade
Vagas
de
de
DRADS
Conveniadas
Organizações Unidades
50

64

1364

23

50

64

1364

23

50

63

1363

23

50

64

1375

23
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2 de agosto de
2021 a 31 de
agosto de 2021
1 de setembro de
Rede de Setembro
2021 a 30 de
de 2021
setembro de 2021
1 de outubro de
Rede de Outubro de
2021 a 4 de
2021
dezembro de 2021
5 de dezembro de
Rede de Dezembro
2021 a 10 de
de 2021
janeiro de 2022
EM MÉDIA:
Rede de Agosto de
2021

5

6

7

8

50

64

1333

23

49

63

1308

23

48

62

1304

23

48

63

1321

23

49

63

1342

23

3.1.3. - Termo de Aditamento (Período de Vigência: abril de 2021 a março de 2022): Das 1.377
vagas de acolhimento social, no mínimo 90 vagas de Acolhimento Social serão destinadas para
a modalidade Comunidade Terapêutica – Regiões Metropolitanas, com valor per capta de R$
1.800,00 (hum mil e oitocentos reais).

Em abril de 2021, foi iniciado, em virtude do Plano de Trabalho referente ao Termo de
Aditamento em vigência de abril de 2021 a março de 2022, uma nova modalidade de serviço a ser
elaborada conjuntamente entre COED e FEBRACT: a comunidade terapêutica região
metropolitana. Trata-se de um serviço novo a ser alocado na cidade de São Paulo e que ainda
encontra-se em estruturação (captação e adequação dos imóveis, captação de mobiliário e recursos
financeiros, estruturação da equipe e do plano de trabalho, entre outras ações inerentes para a
execução).
Foram alocadas, do total de vagas, 32 vagas para duas casas de acolhimento que estão
conduzindo a implementação do serviço. Portanto, ainda faltam 58 vagas para serem remanejadas
para essa modalidade de acolhimento nos próximos meses.
3.2 – No mínimo 12% das vagas ofertadas destinadas ao público feminino, aplicado sobre o
total de vagas ofertadas.
Ao acompanhar o período de abril de 2020 a março de 2021, como vemos na Tabela 15,
abaixo, vemos que a média de vagas ofertadas ao público feminino dentro das organizações foi de
163 vagas, e em média esse percentual correspondeu a 12,29% das vagas conveniadas.
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Tabela 16 - Vagas ofertadas ao Público Feminino de abril de 2020 a março de 2021

Rede de
Organizações do
Programa
Recomeço
1

2

3

4

5

6

7

8

Período de
Vigência

8 de abril de 2020
a 10 de maio de
2020
11 de maio de
Rede de Maio de
2020 a 15 de junho
2020
de 2020
16 de junho de
Rede de Junho de
2020 a 7 de julho
2020
de 2020
8 de julho de 2020
Rede de Julho de
a 2 de agosto de
2020
2020
3 de agosto de
Rede de Agosto
2020 a 9 de
de 2020
setembro de 2020
Rede de
10 de setembro a 1
Setembro de
de outubro de 2020
2020
2 de outubro de
Rede de Outubro
2020 a 4 de
de 2020
novembro de 2020
Rede de
5 de novembro de
Novembro de
2020 a 8 de abril
2020
de 2021
EM MÉDIA:
Rede de Abril de
2020

Quantidade Quantidade
Vagas
de Vagas
de Vagas
Conveniadas
Femininas Masculinas

%

142

1089

1231

11,54%

142

1093

1235

11,50%

158

1189

1347

11,73%

158

1179

1337

11,82%

183

1166

1349

13,57%

183

1182

1365

13,41%

168

1194

1362

12,33%

168

1196

1364

12,32%

163

1161

1324

12,29%

Do período do aditamento de abril de 2021 a março de 2022 - conforme visto na Tabela 5 Distribuição de vagas por gênero em 2021, na página 8 desse relatório - a média de vagas
destinadas ao público feminino vai para 13,05%. Contando as 8 redes apresentadas no período
(novembro/20; abril/21; maio/21; julho/21; agosto/21; setembro/21; outubro/21; dezembro/21).
3.3 – Média de 80% de ocupação das vagas ao longo de 06 meses;

A média de ocupação para o ano de 2021 foi de 63,54%, tendo o maior ponto de ocupação
em setembro de 2021, atingindo 75,83% de ocupação, e o menor ponto de ocupação em janeiro de
2021, atingindo 44,13% de ocupação. Portanto, não se cumpriu a meta 80% de ocupação das vagas.
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Vale ressaltar que no dia 16 de março de 2020, a partir dos desdobramentos da pandemia do
CORONAVIRUS (COVID-19), bem como a adoção das práticas de profilaxia a nível estadual, a
COED solicitou o fechamento das “Portas de Entrada” (Serviços de Saúde que fazem
encaminhamento para as comunidades terapêuticas), para não ocorrer novos acolhimentos visto que
a entrada de acolhidos nas comunidades, mesmo não apresentando sintomas, poderia colocar os
acolhidos já em acolhimento em risco.
O Programa Recomeço precisou reestruturar seus acolhimentos durante a Pandemia do
COVID-19, por meio da Resolução SEDS 7, de 17/03/2020, houve a suspensão de novos
acolhimentos em Comunidades Terapêuticas por tempo indeterminado, porém não houve a
suspensão dos serviços nas Comunidades Terapêuticas, mas a diminuição da ocupação das vagas.
Entretanto, entendendo a demanda e fazendo as tratativas necessárias para ofertar um acolhimento
seguro, o Programa Recomeço estabeleceu a reabertura gradual de novos acolhimentos conforme a
Resolução SEDS 19, de 22/07/2020. Dessa forma, a reabertura de novos acolhimentos em
Comunidades Terapêuticas obedeceu aos critérios estabelecidos pelas vigilâncias epidemiológica e
sanitária, com a realização de período de quarentena (14 dias), e os acolhimentos em comunidade
terapêutica realizados através do Programa Recomeço do Estado de São Paulo foram retomados de
forma gradual. Razão pela qual a meta de ocupação sofreu impacto em relação ao ano anterior,
2019, em 41,66%.
Em 2021, com o inicio da vacinação no estado de SP e posteriores medidas de aberturas,
conforme avançava a cobertura vacinal, fomos vendo o aumento da taxa de ocupação, conforme
descrito no Grafico 5, abaixo.
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Gráfico 5 - Taxa de Ocupação por Mês de 2021

Esse relatório refere-se ao ano de 2021, que contou com dois períodos de aditamento. Ao se
considerar o período de abril de 2020 a março de 2021, a taxa de ocupação dos últimos 6 meses
desse período (outubro de 2020 a março de 2021) ficou em 40,55%. O segundo aditamento manteve
a meta, mas ao considerar abril de 2021 até dezembro de 2021, temos uma taxa de ocupação média
dos últimos seis meses desse período (julho de 2021 a dezembro de 2021) de 73,38%.
3.4 – Permanência dos acolhidos em acolhimento.

3.4.1 - Termo de Aditamento (Período de Vigência: abril de 2020 a março de 2021): Dados de
abril de 2020 a março de 2021: Taxa de alta solicitada ou evasão inferior a 50%, para
permanência de até 90 dias.

Considerando as altas realizadas de abril de 2020 a março de 2021, a média de permanência
dos acolhidos nas organizações foi de 96 dias.
Ao analisar as altas solicitadas com menos de 90 dias e as evasões com menos de 90 dias,
vimos que no período verificado, do total 909 altas solicitadas e evasões, 781 eram esses casos,
conforme apresentado na Tabela 17, abaixo. Sendo assim, o percentual de abandono ficou em
89,11%.
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Tabela 17 - Evasões e altas solicitadas de abril de 2020 a março de 2021

Altas
Evasões
Total de
solicitadas
com menos subtotal
altas
com menos
de 90 dias
solicitadas
de 90 dias

691

90

781

Total de
evasões

810

% de abandono
para altas
solicitadas e
evasões com
menos de 90 dias

subtotal

99

909

Média de
Permanência

89,11%

96

3.4.2. - Termo de Aditamento (Período de Vigência: abril de 2021 a março de 2022): Dados de
abril a dezembro de 2021: Taxa de alta solicitada ou evasão inferior a 50%, para
permanência de até 90 dias.

Considerando as altas realizadas de abril de 2021 a dezembro de 2021, a média de
permanência dos acolhidos nas organizações foi de 79 dias.
Ao analisar as altas solicitadas com menos de 90 dias e as evasões com menos de 90 dias,
vimos que no período verificado, do total 1386 altas solicitadas e evasões, 1282 eram esses casos,
conforme apresentado na Tabela 18, abaixo. Sendo assim, o percentual de abandono ficou em
89,25%.
Tabela 18 – Evasões e altas solicitadas de abril a dezembro de 2021

Altas
Evasões
solicitadas
com menos
com menos
de 90 dias
de 90 dias
1148

134

subtotal

1282

Total de
altas
solicitadas

1237

Total de
evasões

149

% de
abandono
para altas
Média de
subtotal
solicitadas
Permanência
e evasões
com menos
de 90 dias
1386
89,25%
79
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Aumento da taxa de abandono (alta solicitada e evasão) e diminuição de entradas de novos
acolhidos

Dois fatores devem ser levados em consideração, para justificar essa taxa de abandono (altas
solicitadas e evasões com menos de 90 dias).
O número de entradas diminuiu em razão dos impactos da pandemia global de COVID 19.
Com a adoção de medidas de acolhimento mais seguras do ponto de vista sanitário, as organizações
passaram a oferecer um espaço isolado dentro de suas instalações, onde era possível os acolhidos
encaminhados ficarem, com atividades próprias e equipe de funcionários próprias por 14 dias, ao
que denominamos quarentena. Ao longo de 2021 todas as organizações adotaram essas medidas, e
faziam então em média 2 momentos de acolhimento por mês com uma capacidade de acolhimento
que variou de 2 a 10 vagas para quarentenar nesses espaços de isolamento por momentos de
acolhimento. Se comparado com 2019, onde as organizações poderiam acolher diretamente, sem
quarentenar, a qualquer momento, o que vemos é que no em média haveriam 15 acolhimentos
diários, e em 2020, a média de acolhimentos diários cai para 6 com as medidas de quarentena e
interrupção de acolhimentos temporária. Em 2021, a média de acolhimento apenas com as
quarentenas de 14 dias, vai para 11 acolhimentos diários.
Tabela 19 – Entradas de novos acolhidos por ano
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Entradas
2019
Entradas
2020
Entradas
2021

443

421

488

468

478

373

431

489

464

525

453

341

519

410

258

11

16

11

36

142

237

218

223

245

237

264

304

284

313

418

357

359

365

333

382

279
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Gráfico 6 – Entradas de novos acolhidos por ano de controle pré-pandêmico (2019), ano pandêmico
(2020) e ano de vacinação (2021).

3.5 – 50% de acolhidos encaminhados para cursos de qualificação ou com elevação de
escolaridade.

De acordo com os dados do Formulário de Andamento preenchidos de abril de 2021 a
dezembro de 2021, especificamente os itens: “Atividades de capacitação profissional e/ou elevação
da escolaridade (EJA / Cursos) INTERNA” e “Atividades de capacitação profissional e/ou elevação
da escolaridade (EJA /Cursos) EXTERNA”, 75,11% dos acolhidos participaram de atividades de
capacitação profissional e/ou elevação da escolaridade. Assim, a meta de 50% prevista em edital foi
cumprida.
3.6 – Acesso dos acolhidos a Rede Pública Regional
3.6.1 – Termo de Aditamento (Período de Vigência: abril de 2020 a março de 2021) Dados de
abril de 2020 a março de 2021: 90% dos acolhidos com permanência superior a 30 dias,
inseridos nos serviços da rede pública regional (saúde, assistência social, justiça, educação,
dentre outros).

De acordo com os dados do Formulário de Andamento, de janeiro a março de 2020,
especificamente no item: “Instituições referenciadas e contra-referenciadas para encaminhamento e
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atendimento”, 78,17% dos acolhidos foram encaminhados para serviços da rede regional (saúde,
assistência social, justiça, educação, dentre outros).
Durante esse período, abril de 2020 a março de 2021, estávamos sob restrições sanitárias e
fechamento eventual dos serviços públicos por força de decreto estadual, e por vezes municipais,
impedindo o pleno funcionamento dos parceiros da rede pública que poderiam atender os acolhidos
dos serviços do Programa Recomeço.
3.6.2 – Termo de Aditamento (Período de Vigência: abril de 2021 a março de 2022) Dados de
abril a dezembro de 2021: 90% dos acolhidos com permanência superior a 30 dias, inseridos
nos serviços da rede pública regional (saúde, assistência social, justiça, educação, dentre
outros).

De acordo com os dados do Formulário de Andamento, especificamente o item:
“Instituições referenciadas e contra-referenciadas para encaminhamento e atendimento” 88,84% dos
acolhidos foram inseridos em serviços da rede pública regional (saúde, assistência social, justiça,
educação, dentre outros).
Este é um recorte de dados referente aos meses de abril a dezembro de 2021, considerando
os acolhidos que estiveram em acolhimento a 30 dias ou mais.
Importante lembrar que em virtude da Pandemia de COVID-19, a Rede Pública em vários
momentos e em diferentes localidades encontrava-se inacessível por força de decretos municipais e
estaduais e ao longo de 2021 esses serviços foram sendo normalizados de modo desigual e
descontinuamente.
3.7 – Participação dos acolhidos em atividades de convívio social fora da unidade de
atendimento.
3.7.1 – Termo de Aditamento (Período de Vigência: abril de 2020 a março de 2021) Dados de
abril de 2020 a março de 2021: 15% das atividades ofertadas pelas organizações executoras
deverão ser de convívio social fora da unidade de atendimento (atividades culturais,
esportivas ou de lazer).
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Considerando os dados do Formulário de Andamento, de abril de 2020 a março de 2021,
notadamente os itens: “Grupos de mútua-ajuda EXTERNA (Por ex: AA / NA)”; “Atividades
recreativas, esportivas, artísticas ou culturais EXTERNAS”; “Atividades religiosas / Espiritualidade
EXTERNAS”, 34,79% dos acolhidos participaram em ao menos uma dessas atividades externas.
3.7.2 – Termo de Aditamento (Período de Vigência: abril de 2021 a março de 2022) Dados de
abril a dezembro de 2021: 50% das atividades ofertadas pelas organizações executoras
deverão ser de convívio social fora da unidade de atendimento (atividades culturais,
esportivas ou de lazer).
De acordo com os dados do Formulário de Andamento, especificamente o item: “Atividades
realizadas na instituição de acolhimento no mês de referência - [atividades recreativas, esportivas,
artísticas ou culturais externas]”, 60,85% dos acolhidos foram encaminhados para atividades
culturais, esportivas e de lazer externas.
3.8 – Desligamentos qualificados.
3.8.1 – Termo de Aditamento (Período de Vigência: abril de 2020 a março de 2021) Dados de
abril de 2020 a março de 2021: Pelo menos 50% de desligamentos qualificados; Entende-se
por desligamento qualificado, aqueles que ocorrem por conclusão das metas estabelecidas no
Plano de Atendimento Singular (PAS) ou para continuidade da Reinserção Social em outro
equipamento, com referência e contra referência.

Conforme o plano de trabalho para o termo de aditamento celebrado pela FEBRACT com a
COED, de abril de 2020 a março de 2021, fica estabelecido que o desligamento qualificado é tipo
de alta em que fica caracterizado o cumprimento das metas estabelecidas no PAS, pelo acolhido e
sua rede de apoio pessoal, com seus técnicos de referência durante o acolhimento. Também
entende-se por desligamento qualificado as altas, solicitadas ou administrativas, em que os
acolhidos são encaminhados para outros equipamentos de assistência social ou de saúde.
Portanto, de acordo com os dados do Formulário de Avaliação de Desligamento, serão
considerados os itens “Destino do acolhido” e “tipo de alta/desligamento”.
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A correlação entre as taxas de altas por cumprimento do PAS e transferência qualificada
para serviços de saúde e assistência social de altas solicitadas e administrativas - conforme
demonstrado no Gráfico 3, da página 14 desse relatório - é de 50,1%, portanto, a taxa de
desligamento qualificado referente aos meses de abril de 2020 a março de 2021.
3.8.2 – Termo de Aditamento (Período de Vigência: abril de 2021 a março de 2022) Dados de
abril a dezembro de 2021: Pelo menos 50% de desligamentos qualificados; entende-se por
desligamento qualificado, aqueles que ocorrem por conclusão das metas estabelecidas no
Plano de Atendimento Singular (PAS) ou para continuidade da Reinserção Social em outro
equipamento, com referência e contra referência.

Conforme o plano de trabalho para o atual termo de aditamento celebrado pela FEBRACT
com a COED, de abril de 2021 a março de 2022, fica estabelecido que o desligamento qualificado é
tipo de alta em que fica caracterizado o cumprimento das metas estabelecidas no PAS, pelo
acolhido e sua rede de apoio pessoal, com seus técnicos de referência durante o acolhimento.
Também entende-se por desligamento qualificado as altas, solicitadas ou administrativas, em que os
acolhidos são encaminhados para outros equipamentos de assistência social ou de saúde.
Portanto, de acordo com os dados do Formulário de Avaliação de Desligamento, serão
considerados os itens “Destino do acolhido” e “tipo de alta/desligamento”.
Tabela 20 – Desligamentos qualificados de abril a dezembro de 2021

Desligamento Qualificado - abril de 2021 a dezembro de 2021

Altas
Terapêuticas

1067

Altas
Altas
administrativas
solicitadas para
para
Instituições de
Instituições de
Saúde ou
Saúde ou
Assistência
Assistência
Social
Social
38

67

Total de casos

1172

Tota de Altas

2880

% de
Desligamento
Qualificado

40,69%
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A correlação entre as taxas de altas por cumprimento do PAS e transferência qualificada
para serviços de saúde e assistência social de altas solicitadas e administrativas é de 40,69%,
portanto, a taxa de desligamento qualificado referente aos meses de abril a dezembro de 2021.
3.9 – Acompanhamento do Pós-Acolhimento.
3.9.1 – Termo de Aditamento (Período de Vigência: abril de 2020 a março de 2021) Dados de
abril de 2020 a março de 2021: 20% dos acolhidos com desligamentos solicitados (alta
solicitada), acompanhados por período de 06 meses após a saída do serviço.
A FEBRACT, junto com a Coordenadora Estadual de Políticas sobre Drogas (COED),
desenvolveu um instrumental de acompanhamento dos acolhidos após o período de acolhimento.
Este instrumental foi disponibilizado para as organizações em Setembro/2018.
Considerando o número de contatos que deveriam ter sido feitos dos acolhidos que saíram a
partir de julho de 2020, e os contatos registrados no instrumental de pós acolhimento até a data de
31 de março de 2021, temos um total de 1856 contatos devidos, calculados a partir da data de saída
do acolhido em relação ao período da contagem, no relatório de altas disponível no sistema
COED/FEBRACT e 863 contatos registrados no Google Forms na modalidade de alta solicitada.
Sabendo que no atual termo de aditamento o pactuado foi uma taxa de 20% de acolhidos
acompanhados por seis meses, e que tiveram alta solicitada, pode-se concluir que 46,50% desses
acolhidos foram de fato acompanhados.
Tabela 21 – Pós-acolhimentos de abril de 2020 a março de 2021– Altas Solicitadas

ALTA SOLICITADA

Número de
contatos
devidos

Contatos
registrados

Meta termo
aditivo
(01/04/2020 a
31/03/2021).

%

1856

863

20%

46,50%
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3.9.2 – Termo de Aditamento (Período de Vigência: abril de 2020 a março de 2021) Dados de
abril de 2020 a março de 2021: 80% dos acolhidos com desligamentos qualificados (alta
terapêutica), acompanhados por período de 06 meses após a saída do serviço.

A FEBRACT, junto com a Coordenadora Estadual de Políticas sobre Drogas (COED),
desenvolveu um instrumental de acompanhamento dos acolhidos após o período de acolhimento.
Este instrumental foi disponibilizado para as organizações em Setembro/2018.
Considerando o número de contatos que deveriam ter sido feitos dos acolhidos que saíram a
partir de julho de 2020, e os contatos registrados no instrumental de pós acolhimento até a data de
31 de março de 2021, temos um total de 2231 contatos devidos, calculados a partir da data de saída
do acolhido em relação ao período da contagem, no relatório de altas disponível no sistema
COED/FEBRACT e 1438 contatos registrados no Google Forms na modalidade de alta terapêutica.
Sabendo que no atual termo de aditamento o pactuado foi uma taxa de 80% de acolhidos
acompanhados por seis meses, e que tiveram alta terapêutica, pode-se concluir que apenas 64,46%
desses acolhidos foram de fato acompanhados.
Tabela 22 – Pós-acolhimentos de abril de 2020 a março de 2021– Altas Terapêuticas

ALTA TERAPÊUTICA

Número de
contatos
devidos
2231

Contatos
registrados

Meta termo
aditivo
(01/04/2020 a
31/03/2021).

%

1438

80%

64,46%

3.9.3 – Termo de Aditamento (Período de Vigência: abril de 2021 a março de 2022) Dados de
abril a dezembro de 2021: 20% dos acolhidos com desligamentos solicitados (alta solicitada),
acompanhados por período de 06 meses após a saída do serviço.

A FEBRACT, junto com a Coordenadora Estadual de Políticas sobre Drogas (COED),
desenvolveu um instrumental de acompanhamento dos acolhidos após o período de acolhimento.
Este instrumental foi disponibilizado para as organizações em Setembro/2018.
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Considerando o número de contatos que deveriam ter sido feitos dos acolhidos que saíram a
partir de outubro de 2020, e os contatos registrados no instrumental de pós acolhimento até a data
de 31 de dezembro de 2021, temos um total de 7559 contatos devidos, calculados a partir da data de
saída do acolhido em relação ao período da contagem, no relatório de altas disponível no sistema
COED/FEBRACT e 4169 contatos registrados no Google Forms na modalidade de alta solicitada.
Sabendo que no atual termo de aditamento o pactuado foi uma taxa de 20% de acolhidos
acompanhados por seis meses, e que tiveram alta solicitada, pode-se concluir que 55,15% desses
acolhidos foram de fato acompanhados.
Tabela 23 – Pós-acolhimentos de abril a dezembro de 2021– Altas Solicitadas

ALTA SOLICITADA

Número de
contatos
devidos
7559

Contatos
registrados

Meta termo
aditivo
(01/04/2021 a
31/03/2022).

%

4169

20%

55,15%

3.9.4 – Termo de Aditamento (Período de Vigência: abril de 2021 a março de 2022) Dados de
abril a dezembro de 2021: 80% dos acolhidos com desligamentos qualificados (alta
terapêutica), acompanhados por período de 06 meses após a saída do serviço.
A FEBRACT, junto com a Coordenadora Estadual de Políticas sobre Drogas (COED),
desenvolveu um instrumental de acompanhamento dos acolhidos após o período de acolhimento.
Este instrumental foi disponibilizado para as organizações em Setembro/2018.
Considerando o número de contatos que deveriam ter sido feitos dos acolhidos que saíram a
partir de outubro de 2020, e os contatos registrados no instrumental de pós acolhimento até a data
de 31 de dezembro de 2021, temos um total de 5476 contatos devidos, calculados a partir da data de
saída do acolhido em relação ao período da contagem, no relatório de altas disponível no sistema
COED/FEBRACT e 3438 contatos registrados no Google Forms na modalidade de alta terapêutica.
Sabendo que no atual termo de aditamento o pactuado foi uma taxa de 80% de acolhidos
acompanhados por seis meses, e que tiveram alta terapêutica, pode-se concluir que apenas 62,78%
desses acolhidos foram de fato acompanhados.
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Tabela 24 – Pós-acolhimentos de abril a dezembro de 2021– Altas Terapêuticas

ALTA TERAPÊUTICA

Número de
contatos
devidos

Contatos
registrados

Meta termo
aditivo
(01/04/2021 a
31/03/2022).

%

5476

3438

80%

62,78%

3.10 – Referenciamentos dos acolhidos no CRAS E CREAS e cadastramento no CADÚNICO.
3.10.1 – Termo de Aditamento (Período de Vigência: abril de 2020 a março de 2021): Dados
de abril de 2020 a março de 2021: 70% dos acolhidos, com permanência superior a 30 dias e
com perfil, cadastrados no CadÚnico.

De acordo com os dados do Formulário de Andamento, do período de abril de 2020 a março
de 2021, especificamente nos itens: “o acolhido foi incluído em algum programa de transferência de
renda” e “quais demandas do acolhido foram atendidas pela outra instituição? - [cadastro no
cadúnico do mds]”, 91,77%, dos acolhidos foram encaminhados para cadastramento no CadÚnico
ou recebem algum tipo de renda por programa social, portanto, possuem cadastro.
3.10.2 – Termo de Aditamento (Período de Vigência: abril de 2021 a março de 2022): Dados
de abril a dezembro de 2021: 70% dos acolhidos, com permanência superior a 30 dias e com
perfil, cadastrados no CadÚnico.

De acordo com os dados do Formulário de Andamento, do período de abril a dezembro de
2021, especificamente nos itens: “o acolhido foi incluído em algum programa de transferência de
renda” e “quais demandas do acolhido foram atendidas pela outra instituição? - [cadastro no
cadúnico do mds]”, 90,03%, dos acolhidos foram encaminhados para cadastramento no CadÚnico
ou recebem algum tipo de renda por programa social, portanto, possuem cadastro.
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3.11 – Referenciamento dos acolhidos no CRAS e CREAS

3.11.2 - Termo de Aditamento (Período de Vigência: abril de 2020 a março de 2021): Dados de
abril de 2020 a março de 2021: 90% dos acolhidos, com permanência superior a 30 dias,
referenciados no CRAS ou CREAS da região.

De acordo com os dados do Formulário de Andamento, do período de abril de 2020 a março
de 2021, especificamente no item: “Instituições referenciadas e contra-referenciadas para
encaminhamento e atendimento”, 61,33% dos acolhidos foram encaminhados para serviços do
CRAS e/ou CREAS.

3.11.3 - Termo de Aditamento (Período de Vigência: abril de 2021 a março de 2022): Dados de
abril a dezembro de 2021: 90% dos acolhidos, com permanência superior a 30 dias,
referenciados no CRAS ou CREAS da região.

De acordo com os dados do Formulário de Andamento, do período de abril a dezembro de
2020, especificamente no item: “Instituições referenciadas e contra-referenciadas para
encaminhamento e atendimento”, 69,82% dos acolhidos foram encaminhados para serviços do
CRAS e/ou CREAS.
Com relação a meta de referenciamento dos acolhidos no CRAS ou CREAS regionais,
estaremos monitorando e propondo ações de fomento da prática de referenciamento nos próximos
meses.
3.12 – Famílias referenciadas em serviços específicos (CRAS, CREAS);
3.12.1 – Termo de Aditamento (Período de Vigência: abril de 2020 a março de 2021): Dados
de abril a dezembro de 2020: 30% das famílias referenciadas em serviços específicos (CRAS,
CREAS), dos acolhidos com permanência superior a 30 dias.
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De acordo com os dados do Formulário de Andamento, do período abril de 2020 a março de
2021, especificamente o item: “A família foi referenciada no CRAS, CREAS ou Recomeço
Saúde?”, 85,98% das famílias foram referenciadas para esses equipamentos.
3.12.2 – Termo de Aditamento (Período de Vigência: abril de 2021 a março de 2022): Dados
de abril a dezembro de 2021: 60% das famílias referenciadas em serviços específicos (CRAS,
CREAS), dos acolhidos com permanência superior a 30 dias.

De acordo com os dados do Formulário de Andamento, do período de abril a dezembro de
2021, especificamente o item: “A família foi referenciada no CRAS, CREAS ou Recomeço
Saúde?”, que foi inserido no sistema a partir de setembro/2018, 89,06% das famílias foram
referenciadas para esses equipamentos.
3.13 – Ações de capacitação e aprimoramento profissional com os profissionais da Rede
3.13.1 – Termo de Aditamento (Período de Vigência: abril de 2020 a março de 2021): 4 ações
de capacitação e aprimoramento profissional realizadas ao longo de 12 meses;

Está previsto plano de trabalho relativo ao 5º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
(reprogramação) a realização de 4 capacitações para os profissionais que atuam nas organizações
executantes ao longo de 12 meses.
Em 2020, não foi executado nenhuma capacitação. Entretanto, o período de aditamento
ainda continua em vigência até março de 2021 e foram realizadas em fevereiro e março de 2021,
três (03) capacitações online, por meio da plataforma ZOOM, visando atender o maior número de
profissionais e melhor aproveitamento das equipes técnicas, e incluindo também membros da
diretoria das organizações. Os encontros tiveram a duração média de 3 horas e foram ministrados
por palestrantes contratados pela celebrante e os temas dos eventos:
•

Workshop – Inovando a Gestão de OSC (24/02) – Uma palestra sobre novas práticas

de gestão e atividades práticas de como colocar essas ideias em funcionamento.
•

Workshop – Documentos e impacto da Lei Geral de Proteção de Dados (01/03) –

Uma palestra sobre a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, que dispõe sobre o tratamento de
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dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito
público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de
privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.
•

Workshop – Importância do trabalho em REDE (03/03) – Uma palestra sobre as

possibilidades de organização em Rede e como maximizar os benefícios dessas parcerias.
Em média foram 130 inscritos, e a média de participação ficou em 79 participantes em cada
um dos encontros. Encontram-se disponíveis na FEBRACT os comprovantes de inscrição nos
encontros, bem como gravações desses encontros, onde foram feitas chamadas comprovando a
participação.
Também foi realizada uma (01) capacitação com o sociólogo da FEBRACT sobre
Elaboração de Plano de Trabalho, dia 15 de março de 2021, pelo software de reunião online
ZOOM, das 09 ao 12:00 e das 14:00 as 17:00 com a participação de todas as organizações que
indicaram ao menos um profissional representante. Totalizando em média 76 participantes. Nessa
capacitação foram abordadas as diretrizes para elaboração do Plano de Trabalho para o próximo
Termo de Aditamento, iniciado no mês de abril de 2021.
Em virtude disso considera-se cumprida a meta de 4 capacitações previstas no Plano de
Trabalho proposto em abril de 2020.
3.13.1 – Termo de Aditamento (Período de Vigência: abril de 2020 a março de 2021): 6 ações
de capacitação e aprimoramento profissional realizadas ao longo de 12 meses;

Está previsto plano de trabalho relativo ao 7º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
(reprogramação) a realização de 6 capacitações para os profissionais que atuam nas organizações
executantes ao longo de 12 meses.
Em 2021, durante os dias 22 a 24 de novembro o setor financeiro da FEBRACT ofereceu
uma capacitação online sobre como realizar e melhorar os processos de prestação de contas mensais
e anuais, ministradas pela equipe financeira da COED e da FEBRACT em parceria. Ao todo
participaram 61 pessoas das equipes financeiras das organizações. As listas de presença desses
encontros encontram-se disponíveis na FEBRACT para consulta.
As outras capacitações estão previstas para acontecerem em fevereiro e março de 2022 e
encontram-se em elaboração.
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3.14 – Supervisões e monitoramento nas unidades
3.14.1 – Termo de Aditamento (Período de Vigência: abril de 2020 a março de 2021): Dados
de abril de 2020 a março de 2021: 06 (seis) supervisões técnicas em cada unidade operacional,
ao longo de 01 ano.

Em abril de 2020, já sob vigência do Termo de Aditamento com duração de abril de 2020 a
março de 2021, permaneceram interrompidas as supervisões in loco, até que em junho de 2020,
conforme pactuação entre FEBRACT e COED, e entendendo a necessidade de realizar a quarentena
para a retomada gradual e segura dos acolhimentos, foram realizadas as supervisões in loco para
avaliar as condições estruturais, bem como orientar a equipe das OSCs de acordo com os Planos de
Atenção a Novos Acolhimentos que foram enviados por essas mesmas organizações á FEBRACT.
Esses planos de ação envolviam a formulação de Planos de Contingência, onde as organizações
declaravam como elas iriam se organizar para garantir a adoção de todos os protocolos sanitários
recomendados pelas autoridades de saúde em todas as esferas. Protocolos que envolviam
quarentenas, espaços de isolamento, adoção de medidas pessoais de distanciamento social e higiene,
e diminuição do fluxo de entrada e saída das organizações que compunham a Rede. Esses planos
foram avaliados e aprovados pela FEBRACT e COED antes de serem executados.
A interrupção dos acolhimentos durou até 22 de julho de 2020, quando foi publicado
Resolução nº 19 – 21/07/2020, e os acolhimentos em comunidade terapêutica realizados através do
Programa Recomeço do Estado de São Paulo foram retomados de forma gradual. E os supervisores
retomaram as atividades.
Cabe ressaltar que em abril de 2020 a supervisão as organizações do Programa Recomeço
foram divididas em duas modalidades: supervisão e fiscalização. Nos meses que se seguiram ao
início da vigência do Plano de Trabalho respectivo ao termo de abril de 2020 a março de 2021
foram iniciados os trabalhos de reformulação de como seriam as supervisões e as fiscalizações.
Durante os meses de setembro e outubro de 2020, as supervisões foram realizadas utilizando
como metodologia de supervisão a análise SWOT ou Análise FOFA (Forças, Oportunidades,
Fraquezas e Ameaças em português), que consiste numa técnica de planejamento estratégico
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aplicada no intuito de auxiliar organizações a identificar forças, fraquezas, oportunidades, e
ameaças relacionadas aos exercícios de suas atividades.
Por meio de grupos focais realizados durante as supervisões, os funcionários, gestores e
membros das diretorias foram convidados ao diálogo e a troca de ideias, a busca pelas forças e
fraquezas em seu ambiente organizacional interno e as oportunidades e ameaças externas ao seu
ambiente organizacional externos.
A reflexão e as conclusões obtidas a partir dessas atividades foram por fim registradas no
Google Forms, por meio de um formulário eletrônico, e posteriormente esse material fomentou
diagnósticos e devolutivas nessas mesmas organizações.
Ficou formulado que as supervisões técnicas seriam feitas por meio de atividades de
avaliação metodológica e orientação técnica, e as fiscalizações acontecem por meio da checagem
que se procede pelo formulário de visitas do sistema COED/FEBRACT.
De abril de 2020 a março de 2021 era previsto a realização de 380 supervisões, foram
realizadas 400.
Tabela 25 - Supervisão nas unidades operacionais de abril de 2020 a março de 2021

Supervisões Metodológicas de abril de 2020 a março de 2021
Meses Unidades Supervisões devidas Supervisões realizadas
abr/20
62
32
14
mai/20
62
32
48
jun/20
63
32
32
jul/20
62
32
49
ago/20
63
32
40
set/20
64
32
44
out/20
63
32
17
nov/20
64
32
36
dez/20
64
32
24
jan/21
64
32
0
fev/21
64
32
48
mar/21
64
32
48
TOTAL:
380
400

3.14.2 – Termo de Aditamento (Período de Vigência: abril de 2020 a março de 2021): Dados
de abril de 2020 a março de 2021: 06 (seis) fiscalização em cada unidade operacional, ao longo
de 01 ano.
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No período de aditamento que se iniciou em abril de 2020, considera-se que as comunidades
foram fiscalizadas quando aplicado o instrumental de supervisão do sistema COED/FEBRACT e
posteriormente os instrumentais elaborados com essa finalidade a partir de fevereiro de 2020.
As supervisões foram realizadas utilizando o instrumental de visita, conforme acordado com a
Coordenadoria Estadual de Políticas sobre Drogas (COED), desde a supervisão do mês de
Janeiro/2018. Este instrumental tem a finalidade de apresentar parâmetros de avaliação,
considerando um olhar menos subjetivo e devidamente baseado em parâmetros claros e objetivos.
Ao todo, são 108 itens de avaliação com critérios estabelecidos: Documento de
Funcionamento;

Avaliação

e

Monitoramento;

Estrutura

Física;

Alimentação;

Trabalho

Desenvolvido; Gestão de Saúde e Avaliação do Programa; Equipe Permanente representam os eixos
principais. Cada item é pontuado, em caráter geral, com notas de 0 a 3, em que “0” (zero) representa
totalmente inadequado e “3” (três) totalmente adequado, de acordo com o estabelecido pelos
critérios de funcionamento da FEBRACT e do Edital n° 01 SEDS/COED/2017.
Em fevereiro de 2021, foi construído um instrumental de supervisão administrativo e de
gestão que foi submetido á COED e aprovado, sendo aplicado nas organizações a partir desse mês.
Ao todo, foram realizadas 273 fiscalizações de abril de 2020 a março de 2021.
Além disso, por meio da aplicação do SWOT, as atividades de fiscalização deram lugar a
atividades de diagnóstico de onde se encontravam os maiores problemas e possibilidades dentro das
organizações, para melhor orientar as atividades de monitoramento e avaliação da celebrante.

Tabela 26 - Fiscalização nas unidades operacionais de abril de 2020 a março de 2021

Meses
abr/20
mai/20
jun/20
jul/20
ago/20
set/20
out/20
nov/20
dez/20
jan/21
fev/21

Fiscalizações de abril de 2020 a dez de 2021
Unidades Supervisões devidas Supervisões realizadas
62
32
14
62
32
48
63
32
32
62
32
49
63
32
41
64
32
0
63
32
0
64
32
18
64
32
23
64
32
0
64
32
48
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mar/21

64
TOTAL:

32
380

0
273

3.14.3 – Termo de Aditamento (Período de Vigência: abril de 2021 a março de 2022): Dados
de abril a janeiro de 2021: 06 (seis) supervisões técnicas para orientação metodológica em
cada unidade operacional, ao longo de 01 ano.

Em abril de 2021, inicia-se novo Termo Aditivo, com vigência de abril de 2021 até março de
2022.. Fica estabelecida a meta de supervisão e monitoramento das organizações que compõem a
rede de 6 (seis) supervisões de caráter técnico e metodológico.
Tais supervisões são realizadas presencialmente, dentro de todos os protocolos de segurança
sanitárias preconizados pelo estado de São Paulo, a fim de resguardar tanto os acolhidos, quanto as
equipes técnicas das organizações e de supervisão da FEBRACT da possibilidade de contagio de
infecções respiratórias e COVID 19.
O instrumental de supervisão foi sendo revisado ao longo de 2021, sendo composto de uma
serie de elementos que tentam apreender um pouco de elementos como a composição da equipe, seu
modo de trabalho, a situação dos acolhidos quanto a direitos e sua fala quanto ao serviço, o manejo
dos instrumentais de registro e orientação dos acolhimentos como os prontuários e as evoluções
multiprofissionais, bem como a elaboração do PAS (Plano de Atendimento Singular), entre outras
informações importantes sobre o aspecto metodológico do serviço.
Ao todo, de abril a dezembro de 2021, foram realizadas 343 supervisões de cunho
metodológicos, do total de aproximadamente 284 supervisões devidas, levando em consideração a
quantidade de organizações.
Essas supervisões podem ser comprovadas por meio de relatórios de supervisão metodológica
arquivados na FEBRACT e disponíveis para consulta.
Tabela 27 – Supervisões metodológicas de abril a dezembro de 2021.
Meses Unidades
abr/21
64
mai/21
63
jun/21
63
jul/21
64
ago/21
64

Supervisões Metodológicas
Supervisões devidas
Supervisões realizadas
32
33
32
50
32
56
32
58
32
38
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set/21
out/21
nov/21
dez/21

63
62
62
63
TOTAL:

32
32
32
32
284

28
27
29
24
343

3.14.4 – Termo de Aditamento (Período de Vigência: abril de 2021 a março de 2022): Dados
de abril a janeiro de 2021: 05 (cinco) supervisões de gestão administrativa/financeira em cada
unidade operacional referente à gestão administrativa da Organização, verificação da
utilização dos recursos financeiros e análise documental, ao longo de 01 ano.

Em abril de 2021, inicia-se novo Termo Aditivo, com vigência de abril de 2021 até março de
2022. Fica estabelecida a meta de supervisão e monitoramento das organizações que compõem a
rede de 5 (seis) supervisões de caráter administrativo/financeiro e de gestão.
Tais supervisões são realizadas presencialmente, dentro de todos os protocolos de segurança
sanitárias preconizados pelo estado de São Paulo, a fim de resguardar tanto os acolhidos, quanto as
equipes técnicas das organizações e de supervisão da FEBRACT da possibilidade de contagio de
infecções respiratórias e COVID 19.
O instrumental de supervisão foi sendo revisado ao longo de 2021, sendo composto de uma
série de elementos que tentam apreender um pouco de elementos como o quadro de Recursos
Humanos, a armazenagem das notas e recibos, bem como os documentos das prestações de contas,
os aspectos administrativos e de gestão, bem como a transparência e assertividade entre as
informações prestadas e as realizadas pelas organizações.
Para melhor qualificar essas supervisões de administrativas e financeiras foi alocado uma
profissional que atuou por muitos anos como assistente financeira e com bastante experiência no
processo de prestação de contas e sistematização adequada dos documentos que compõem esse
processo, assim conseguimos padronizar e melhorar a prestação de contas in loco das executantes.
Ao todo, de abril a dezembro de 2021, foram realizadas 332 supervisões de cunho
metodológicos, do total de aproximadamente 237 supervisões devidas, levando em consideração a
quantidade de organizações.
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Essas supervisões podem ser comprovadas por meio de relatórios de supervisão
administrativa e financeiros arquivados na FEBRACT e disponíveis para consulta.
Tabela 28 – Supervisões administrativas de abril a dezembro de 2021.
Supervisões Administrativas
Supervisões devidas
Supervisões realizadas
26
30
26
46
26
55
26
58
26
31
26
28
26
26
26
29
26
29
237
332
TOTAL:

Meses Unidades
abr/21
64
mai/21
63
jun/21
63
jul/21
64
ago/21
64
set/21
63
out/21
62
nov/21
62
dez/21
63

3.14.5 – Termo de Aditamento (Período de Vigência: abril de 2021 a março de 2022): Dados
de abril a dezembro de 2021: 1 (um) plano de melhoria em 30% das unidades operacionais, ao
longo de 01 ano, sendo importante conhecer o local e desenvolver com as equipes das OSCs
projetos com providências para transformação de estruturais e físicas.

A partir do indicado pelo Plano de Trabalho da Celebrante, apresentando por ocasião da
assinatura do Termo Aditivo em vigência de abril de 2021 a março de 2022, foi incluído a presença
de (1) um profissional da área técnica da arquitetura para atuar como técnico de apoio e suporte nas
questões de conformidade legal e bom uso dos espaços físicos respeitando as normas de urbanismo
locais e questões pertinentes da política sobre drogas nas organizações executantes.
Essa profissional começa a atuação como supervisora desde Junho de 2021, fazendo um
diagnóstico das instalações das organizações e elaborando métricas de controle da qualidade e
conformidade com as legislações da área (e das comunidades terapêuticas) bem como aquelas
regulações previstas no edital em vigência pelo Programa Recomeço.
Atualmente, 63 unidades operacionais tiveram seu diagnóstico elaborado mediante
supervisão in loco, e em seguida foram elaborados e aplicados os planos de melhoria de 24
organizações, cumprindo a meta estabelecida com o percentual de 38,10%.
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Os planos de melhoria, e o acompanhamento dessas melhorias encontram-se registradas na
FEBRACT para consulta.
3.15 – 1 pesquisa de satisfação aplicada com os acolhidos pelo serviço e seus familiares;
3.15.1 – 01 pesquisa de satisfação aplicada com os acolhidos
No período de vigência do Termo de Aditamento (abril/2021 a março/2022) foi iniciada
pesquisa de satisfação com os familiares dos acolhidos do Programa Recomeço, no início do mês de
novembro de 2021 a janeiro de 2022.
A pesquisa de satisfação teve como principal objetivo, coletar informações sobre o grau de
satisfação dos acolhidos do Programa Recomeço, com relação a: “instalações físicas”,
“alimentação”, “equipe técnica”, “equipe de conselheiro terapêutica”, “atividades laborais”,
“atividades de estudo sobre dependência química”, “atividades religiosas/espiritualidade”,
“atividade de capacitação profissional”, “encaminhamento para rede de saúde”, “atividades de
reinserção social”, “busca familiar”, “atividades de tutoria” e “atividades de mentoria”.
Cada acolhido recebia um formulário com os itens a serem avaliados, em “Muito Satisfeito”,
“Satisfeito”, “Insatisfeito”, “Muito Insatisfeito”, “Não se aplica/Não houve atividade”. A resposta
“Não se aplica/Não houve atividades” consiste para aqueles acolhidos que por conta do tempo de
acolhimento, ainda não participaram das atividades propostas relacionadas às perguntas.
O total de acolhidos que participaram da pesquisa foi 765 das 994 vagas ocupadas em
setembro de 2021, o que corresponde a 76,96% de taxa de adesão a pesquisa pelos acolhidos. Todas
as 63 unidades de atendimento receberam os envelopes com os formulários e tiveram a pesquisa
aplicada entre novembro de 2021 a janeiro de 2022, porém apenas 58 dessas organizações tinham
acolhidos presentes para responder e retornaram formulários.
Na tabela 29, abaixo, é possível apreender que a maior parte dos acolhidos do Programa, no
período da pesquisa, estavam “muito satisfeitos” e “satisfeitos” em geral com o serviço ofertado
pelas organizações executantes, representando 68,52%, apresentando um aumento de 10,62% em
relação ao ano anterior. Os “muito insatisfeitos” e os “insatisfeitos” representaram 5,88%. O
restante, 25,60% das avaliações ficaram entre “não se aplica/não houve atividade” e “sem
informação”.
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Tabela 29 - Pesquisa de Satisfação com os Acolhidos 2021

% de
% de
% de
% de
muito
muito
satisfeito insatisfeito
satisfeito
insatisfeito

Categorias

Instalações Físicas
Alimentação
Equipe Técnica
Equipe de Conselheiro Terapêutico
Atividades Laborais
Atividades de estudo sobre Dependência
Química
Atividades religiosas / espiritualidade
Atividade de Capacitação Profissional
Encaminhamento para Rede de Saúde
Atividades de Reinserção Social
Busca familiar
Atividades de Tutoria
Atividades de Mentoria

52,16%
57,78%
55,42%
52,29%
41,83%

% de não
se
aplica/não
houve
atividade

% de
vazios

% de total

41,83%
34,90%
35,56%
38,17%
43,01%

3,14%
4,05%
4,31%
4,31%
4,58%

0,65%
1,70%
1,57%
2,22%
1,44%

0,13%
0,26%
0,39%
0,78%
2,22%

2,09%
1,31%
2,75%
2,22%
6,93%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

49,41% 37,25%

5,62%

1,83%

4,18%

1,70%

100,00%

47,84%
33,07%
44,84%
35,82%
36,08%
1,31%
0,92%

6,41%
7,84%
5,62%
4,44%
3,79%
0,13%
0,13%

2,22%
2,61%
2,75%
2,09%
2,61%
0,13%
0,26%

3,01%
24,05%
9,54%
29,02%
32,29%
0,39%
0,78%

6,67%
3,53%
2,75%
2,09%
1,57%
96,08%
96,08%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

33,86%
28,89%
34,51%
26,54%
23,66%
1,96%
1,83%

3.15.2 – 01 pesquisa de satisfação aplicada com familiares dos acolhidos.
A FEBRACT desenvolveu instrumental para avaliação de satisfação do atendimento dado
pelas organizações aos familiares dos acolhidos nas unidades de atendimento das organizações
pertencentes à rede de Acolhimento Social do Programa Recomeço.
A população de pessoas que preencheram o cadastro de beneficiário no Sistema
FEBRACT/COED e deixaram contatos dos familiares foram 1428 cadastros de janeiro a outubro de
2021. Desses cadastros, os que tinham contatos telefônicos, foram 1428 cadastros sorteados
aleatoriamente por meio do Excel. Por meio de cálculos chegou-se a uma amostra de 303 famílias
(95% nível de confiança; 5% margem de erro) que deveríamos entrar em contato após um sorteio
aleatório.
A pesquisa de satisfação teve como principal objetivo, coletar informações sobre o grau de
satisfação dos familiares dos acolhidos do Programa Recomeço, com relação a:
• Atividades desenvolvidas pela OSC - Contatos telefônicos
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• Atividades desenvolvidas pela OSC - Contatos por mídias sociais
• Atividades desenvolvidas pela OSC - Atendimento específico para as famílias
• Atividades desenvolvidas pela OSC - Participação da família no processo de acolhimento
• Visita na OSC - Satisfação em relação a Instalação Física - Limpeza e Organização da OSC
• Visita na OSC - Satisfação em relação ao Atendimento da Equipe no dia da visita na OSC
• Reinserção Social - Satisfação em relação as atividades de reinserção social na OSC (Busca
por emprego, capacitação profissional do acolhido, cursos, oficinas, etc)
• Reinserção Social - Satisfação em relação a quantidade de saídas do/da acolhidx
• Rede de Apoio - Satisfação em relação ao encaminhamento dado a sua família para o CRAS
• Rede de Apoio - Satisfação em relação ao encaminhamento dado a sua família para o
CREAS
• Rede de Apoio - Satisfação em relação ao encaminhamento dado a sua família para o CAPS
• Rede de Apoio - Satisfação em relação ao encaminhamento dado a sua família para os
Grupos de Apoio (Amor Exigente, Nar-Anon, Al-Anon, Pastoral da Sobriedade)
• Atividade de Tutoria - Satisfação em relação ao processo de tutoria dado ao acolhido para
melhor gerir sua vida financeira
• Atividade de Mentoria - Qual seu grau de satisfação em relação ao processo de mentoria
dado ao acolhido para melhor gerir sua vida emocional/psicológica

As pesquisas foram feitas por telefone, em outubro de 2021 a janeiro de 2022 a janeiro de
2021 e respondidas em um formulário online no Google Form. Cada um dos itens a serem
avaliados, poderiam ser classificados pelos familiares contatados como “Muito Satisfeito”,
“Satisfeito”, “Insatisfeito”, “Muito Insatisfeito”, “Não se aplica/Não houve atividade”. A resposta
“Não se aplica/Não houve atividades” consiste para aqueles acolhidos que por conta do tempo de
acolhimento, ainda não participaram das atividades propostas relacionadas às perguntas.
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Tabela 30 - Pesquisa de Satisfação com familiares dos acolhidos 2021

Categorias de opinião

Atividades desenvolvidas pela OSC - Contatos
telefônicos
Atividades desenvolvidas pela OSC - Contatos por
mídias sociais
Atividades desenvolvidas pela OSC - Atendimento
específico para as famílias
Atividades desenvolvidas pela OSC - Participação da
família no processo de acolhimento
Visita na OSC - Satisfação em relação a Instalação
Física - Limpeza e Organização da OSC
Visita na OSC - Satisfação em relação ao
Atendimento da Equipe no dia da visita na OSC
Reinserção Social - Satisfação em relação as
atividades de reinserção social na OSC (Busca por
emprego, capacitação profissional do acolhido,
cursos, oficinas, etc)
Reinserção Social - Satisfação em relação a
quantidade de saídas do/da acolhidx
Rede de Apoio - Satisfação em relação ao
encaminhamento dado a sua família para o CRAS

% de Muito
Satisfeito

% de
Satisfeito

% de
Insatisfeito

% de
% de Não se aplica/não
Muito
houve atividade
Insatisfeito

% de Sem
informação

% TOTAL

15,13%

63,49%

4,93%

1,97%

14,47%

0,00%

100,00%

11,51%

49,67%

4,93%

2,30%

31,25%

0,33%

100,00%

2,96%

43,75%

2,63%

0,99%

49,67%

0,00%

100,00%

9,21%

63,49%

3,62%

1,97%

21,38%

0,33%

100,00%

21,71%

45,39%

0,66%

3,29%

28,62%

0,33%

100,00%

22,04%

43,42%

2,30%

2,30%

29,61%

0,33%

100,00%

1,32%

4,93%

0,00%

0,00%

1,64%

92,11%

100,00%

6,25%

35,53%

2,30%

0,00%

55,92%

0,00%

100,00%

2,96%

42,76%

2,63%

1,32%

50,00%

0,33%

100,00%
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Rede de Apoio - Satisfação em relação ao
encaminhamento dado a sua família para o CREAS
Rede de Apoio - Satisfação em relação ao
encaminhamento dado a sua família para o CAPS

1,32%

25,99%

1,64%

0,66%

70,39%

0,00%

100,00%

0,66%

18,09%

1,97%

0,99%

77,96%

0,33%

100,00%

Rede de Apoio - Satisfação em relação ao
encaminhamento dado a sua família para os Grupos
de Apoio (Amor Exigente, Nar-Anon, Al-Anon,
Pastoral da Sobriedade)

2,96%

35,53%

1,64%

0,66%

58,88%

0,33%

100,00%

Atividade de Tutoria - Satisfação em relação ao
processo de tutoria dado ao acolhido para melhor
gerir sua vida financeira

4,61%

23,68%

2,30%

0,66%

68,75%

0,00%

100,00%

Atividade de Mentoria - Qual seu grau de satisfação
em relação ao processo de mentoria dado ao acolhido
para melhor gerir sua vida emocional/psicológica

2,63%

2,96%

0,33%

0,33%

1,64%

92,11%

100,00%

% de Sim

% de Não

Atividades desenvolvidas pela OSC - A família foi
Referenciada ao CRAS e/ou CREAS

30,26%

26,32%

% de Não Se
Aplica

42,76%

% de Sem
informação

0,66%

48
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNIDADES TERAPÊUTICAS
Utilidade Pública Municipal Dec. Nº7.739 de 24/12/93 Cadastrada na SENAD sob o nº 00187.003178/2000-80 CNPJ nº 71.753.263/0001-10 – Rua Mogi Guaçu, 1.182 – Jardim Alto da Barra – Campinas – SP –
CEP: 13.090-605 Caixa Postal nº 5694 – Telefone (19) 3255-7950/ (19) 3259-1467/ (19) 99621-0347 E-mails: cursos@febract.org.b

Conforme o Gráfico 7, 89,34% dos familiares estão satisfeitos ou muito
satisfeitos com o serviço oferecido as OSC’s. Apenas 10,66% dos familiares
consultados estão insatisfeitos ou muito insatisfeitos com o serviço oferecido aos
familiares e seus acolhidos.

Gráfico 7 - Satisfação dos Familiares dos acolhidos no Programa Recomeço 2021

3.16 – 1 pesquisa de satisfação aplicada com a equipe técnica das unidades de
atendimento.

A Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas (FEBRACT), organização
celebrante do Termo de Colaboração processo 1938/2016, em conformidade com suas
atribuições enquanto gestora das vagas conveniadas pelo Programa Recomeço, firmou o
compromisso, previsto no seu Plano de Trabalho em vigência de abril de 2020 a março
de 2021, de realizar uma pesquisa de satisfação com os técnicos das equipes em atuação
nas organizações executantes que compõem a rede do Programa Recomeço.
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Durante o mês de fevereiro de 2021, foram iniciadas as tratativas entre
FEBRACT e COED para a elaboração do questionário referente a pesquisa de satisfação
com os técnicos atualmente contratados pelo Programa Recomeço. Foram definidos
quais dados seriam colhidos entre os respondentes, tais como: Unidade operacional do
serviço (OSC) onde o técnico respondente atua/trabalha; graduação; se possui pós
graduação ou especialização e em qual área; Cargo que ocupa na OSC e a data em que
começou a atuar como técnico do Programa.
Além dessas informações, também foram estabelecidas 8 categorias opinativas,
onde seriam verificadas as escalas de satisfação, sendo essas categorias:
1– Satisfação em relação ao serviço de acolhimento em que o respondente atua
(Comunidade Terapêutica ou República) que é cofinanciado pelo Programa Recomeço.
2 – Satisfação com relação as condições de trabalho.
3 - Satisfação com relação ao suporte dado pela FEBRACT.
4 – Satisfação em relação ao relacionamento com a rede local.
5 – Satisfação em relação ao relacionamento com as portas de entrada.
6 – Satisfação em relação ao clima organizacional (equipe & acolhidos;
acolhidos & acolhidos) - a depender do serviço.
7 – Satisfação em relação as capacitações e espaços formativos realizados pelo
Programa Recomeço.
8 – Satisfação em relação ao Projeto de Acolhimento da organização que
trabalha.
A partir dessas definições sobre quais informações seriam relevantes para traçar
o perfil dos técnicos em atuação nas oscs executantes foi montado um questionários
estruturado em que seriam solicitados:
• Perguntas quantitativas e opinativas sobre o grau de satisfação em
relação as 8 categorias mencionadas acima (opções de respostas: 4 –
Muito satisfeito; 3 – Satisfeito; 2 – Insatisfeito; 1 –Muito Insatisfeito; 0 –
não sabe ou não quer opinar; ou a opção de deixar em branco)
• Perguntas qualitativa-dissertativas sobre essas mesmas 8 categorias,
ressaltando os aspectos positivos e negativos de como essas categorias se
50
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNIDADES TERAPÊUTICAS
Utilidade Pública Municipal Dec. Nº7.739 de 24/12/93 Cadastrada na SENAD sob o nº 00187.003178/2000-80 CNPJ
nº 71.753.263/0001-10 – Rua Mogi Guaçu, 1.182 – Jardim Alto da Barra – Campinas – SP – CEP: 13.090-605 Caixa
Postal nº 5694 – Telefone (19) 3255-7950/ (19) 3259-1467/ (19) 99621-0347 E-mails: cursos@febract.org.b

apresentam no dia a dia concreto dos técnicos respondentes, de um ponto
de vista pessoal (e não organizacional).

A versão final do formulário foi aprovada pela coordenação FEBRACT para o
Programa Recomeço e a diretoria técnica da COED em março de 2021. Esse formulário
foi disponibilizado online, por meio do serviço do Grupo Google chamado Google
Forms. Bastava ter o link do formulário, respondê-lo e salvá-lo.
Foram encaminhados convites dia 26 de março de 2021 (via e-mail e pelo Grupo
de aplicativo de celular WhatsApp da REDE RECOMEÇO) ás organizações
executantes para que seus gestores divulgassem o link de acesso aos seus funcionários,
ressaltando o anonimato e o uso dos dados coletados para subsidiar ações de melhoria
do Programa a fim de garantir a participação de todos os técnicos em atuação no
Recomeço. Foi divulgada também a data limite para a participação na pesquisa,
30/03/2021, quando o formulário online seria fechado e não mais seria possível
responde-lo.
Ao todo, em média, eram na ocasião 163 técnicos com folha de pagamento
realizada pelas executantes por meio dos recursos financeiros disponibilizados pelo
Programa Recomeço por meio de Termo Aditivo assinado com a COED e gerido e
conferido pela OSC celebrante, a FEBRACT1 em fevereiro de 2021. Dos 163 técnicos
convidados, 1202 responderam. O que corresponde a uma taxa de resposta de 73,61%.
Na tabela 31 seguem os resultados detalhados pelos eixos de avaliação do
formulário online de satisfação.

1

Segundo dados fornecidos pelas assistentes financeiras da FEBRACT, em fevereiro de 2021.
Na verdade, foram registradas 135 respostas, porém, algumas estavam repetidas ou não atendiam aos critérios de
participação da pesquisa, sendo esses: ser contratado para atuação no Programa Recomeço e fazer parte da equipe
técnica do programa, composta por profissionais de ensino superior com capacidade técnica para lidar com questões
envolvendo dependência química e responder tecnicamente pelas atividades da organização. Assim, foram excluídos
gestores, conselheiros terapêuticos e suas variações, assim como profissionais auxiliares, como motoristas e
cozinheiras, por exemplo, e foram mantidos: psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, enfermeiras, pedagogos,
bacharéis em educação física, etc.
2
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Tabela 31 – Pesquisa de satisfação com os técnicos do Recomeço em 2021
%

0 – não
sabe ou
não quer
opinar;

%

Não
respondeu

%

Total de
Respondentes

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

120

1,67%

0

0,00%

0

0,00%

2

0,00%

120

1

0,83%

0

0,00%

2

1,67%

0

0,01%

120

60,83%

15

12,50%

1

0,83%

0

0,00%

0

0,00%

120

78

65,00%

17

14,17%

1

0,83%

4

3,33%

3

0,03%

120

50,00%

59

49,17%

1

0,83%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

120

35

29,17%

66

55,00%

11

9,17%

1

0,83%

5

4,17%

2

0,03%

120

8 – Satisfação em relação ao Projeto de
Acolhimento da organização que trabalha.

60

50,00%

59

49,17%

1

0,83%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

120

Total de ocorrências:

376

39,17%

515

53,65%

48

5,00%

3

0,31%

11

1,15%

7

0,73%

960

Itens Avaliados:

4–
Muito
satisfeito;

1– Satisfação em relação ao serviço de
acolhimento em que você atua ( Comunidade
Terapêutica ou República) que é cofinanciado
pelo Programa Recomeço.

%

3–
Satisfeito;

%

2–
Insatisfeito;

%

1 –Muito
Insatisfeito;

71

59,17%

49

40,83%

0

0,00%

2 – Satisfação com relação as suas condições
de trabalho.

52

43,33%

64

53,33%

2

3 - Satisfação com relação ao suporte dado
pela FEBRACT.

50

41,67%

67

55,83%

4 – Satisfação em relação ao relacionamento
com a rede local.

31

25,83%

73

5 – Satisfação em relação ao relacionamento
com as portas de entrada.

17

14,17%

6 – Satisfação em relação ao clima
organizacional (equipe & acolhidos; acolhidos
& acolhidos) - a depender do serviço :

60

7 – Satisfação em relação as capacitações e
espaços formativos realizados pelo Programa
Recomeço:
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Ao se avaliar o grau de satisfação geral dos respondentes, como se observa no Gráfico
3 (abaixo), no que refere-se a possibilidade de dar respostas positivas sobre os aspectos
avaliados por essa pesquisa, com respostas como “Muito Satisfeito” ou “Satisfeito”. Observase que a grande maioria deles se encontram “Satisfeitos”, representando 53,65% das respostas
registradas, seguido dos “Muito Satisfeitos”, representando 39,17% das respostas dadas por
nossos entrevistados.
Isso equivale a uma taxa de satisfação de 92,81%. Ao passo que os entrevistados que
se consideram “Insatisfeitos” ou “Muito Insatisfeitos”, juntos, correspondem apenas a 5,31%
dos nossos entrevistados. O restante, 1,88% não soube ou não se sentiu apto a opinar, ou
simplesmente não respondeu.
Gráfico 8 – Grau de satisfação dos respondentes dessa pesquisa.
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3.17 – Quadros comparativos de metas propostas com os resultados alcançados das
organizações executantes.

As metas propostas e alcançadas de janeiro a março de 2021 refere-se ao bloco de
metas do aditamento da parceria que se iniciou em abril de 2020 com encerramento em março
de 2021, por isso a Tabela 32 refere-se também ao período de Janeiro a Março de 2021, mas
contam o período todo do aditamento (abril de 2020 a março de 2021).
Entretanto, as metas propostas e alcançadas de abril a dezembro de 2021 refere-se ao
bloco de metas do aditamento da parceria que iniciou em abril de 2021 com encerramento em
março de 2022, por isso o período correspondente de Abril a Dezembro de 2021 refere-se a
Tabela 33.
Tabela 32 – Metas de abril de 2020 a março de 2021 da executantes

Metas das executantes de abril de 2020 a março de 2021
METAS
Média de 80% de ocupação das vagas ao longo de 06 meses.

VALOR
VALOR
ESPERADO REALIZADO
>=80%
40,55%

Taxa de alta solicitada ou evasão inferior a 50%, para permanência
de até 90 dias.

<=50%

89,11%

90% dos acolhidos com permanência superior a 30 dias, inseridos
nosserviços da rede pública regional (saúde, assistência social,
justiça, educação, dentre outros).

>=90%

78,17%

15% das atividades ofertadas pelas organizações executoras
deverão ser de convívio social fora da unidade de atendimento
(atividades culturais, esportivas ou de lazer).

>=15%

34,79%

50% de desligamentos qualificados por conclusão das metas
estabelecidas no Plano de Acolhimento Singular (PAS) ou para
continuidade da Reinserção Social em outro equipamento, com
referência e contra referência.

>=50%

50,10%

20% dos acolhidos com desligamentos solicitados (alta solicitada),
acompanhados por período de 06 meses após a saída do serviço.

>=20%

46,50%

80% dos acolhidos com desligamentos qualificados (alta
terapêutica), acompanhados por período de 06 meses após a saída
do serviço.

>=80%

64,46%

70% dos acolhidos cadastrados no CadÚnico.
90% dos acolhidos referenciados no CRAS ou CREAS da região.

>=70%
>=90%

91,77%
61,33%
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30% das famílias referenciadas em serviços específicos (CRAS,
CREAS).

>=30%

85,98%

Tabela 33 – Metas de abril a dezembro de 2021 das executantes
Metas das executantes de abril a dezembro de 2021
VALOR
ESPERADO
>=80%

VALOR
REALIZADO
73,38%

Taxa de alta solicitada ou evasão inferior a 50%, para
permanência de até 90 dias

<=50%

89,25%

90% dos acolhidos com permanência superior a 30 dias,
inseridos nos serviços da rede pública regional (saúde,
assistência social, justiça, educação, dentre outros).

>=90%

88,84%

50% das atividades ofertadas pelas organizações executoras
deverão ser de convívio social fora da unidade de atendimento
(atividades culturais, esportivas ou de lazer).

>=50%

60,85%

50% de desligamentos qualificados por conclusão das metas
estabelecidas no Plano de Acolhimento Singular (PAS) ou para
continuidade da Reinserção Social em outro equipamento, com
referência e contra referência.

>=50%

40,69%

>=20%

55,15%

>=80%

62,78%

>=70%

90,03%

90% dos acolhidos, com permanência superior a 30 dias,
referenciados no CRAS ou CREAS da região.

>=90%

69,82%

50% de acolhidos encaminhados para cursos de qualificação ou
com elevação de escolaridade.

>=50%

75,11%

60% das famílias referenciadas em serviços específicos (CRAS,
CREAS), dos acolhidos com permanência superior a 30 dias.

>=30%

89,06%

METAS
Média de 80% de ocupação das vagas ao longo de 06 meses.

20% dos acolhidos com desligamentos solicitados (alta
solicitada), acompanhados por período de 06 meses após a saída
do serviço.
80% dos acolhidos com desligamentos qualificados (alta
terapêutica), acompanhados por período de 06 meses após a
saída do serviço.
70% dos acolhidos, com permanência superior a 30 dias e com
perfil, cadastrados no CadÚnico.
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3.18 – Quadros comparativos de metas propostas com os resultados alcançados da
organização celebrante.

Os quadros a seguir apresentam os resultados comparados a partir das metas da
organização celebrante, a FEBRACT, previstas nos planos de trabalho pelos mesmos períodos
descritos acima.
Tabela 34 – Metas de abril de 2021 a março de 2022 da celebrante.

Metas da celebrante de abril a dezembro de 2021
METAS

VALOR
VALOR
ESPERADO REALIZADO

Viabilizar o acesso a 1395 vagas em serviços de Acolhimento Social
em Organizações Executantes que ofertam serviços nas modalidades
Comunidade Terapêutica e República.

1395 e 26
DRADS

1324 e 23
DRADS

Garantir o mínimo de 12% dessas vagas para atender o público
feminino.

>=12%

12,29%

Meta de 80% de ocupação de vagas ao longo de 06 meses.

>=80%

40,55%

20% dos acolhidos com desligamentos solicitados (alta solicitada),
acompanhados por período de 06 meses após a saída do serviço.

>=20%

46,50%

80% dos acolhidos com desligamentos qualificados (alta terapêutica),
acompanhados por período de 06 meses após a saída do serviço.

>=80%

64,46%

04 ações de capacitação e aprimoramento profissional, realizadas ao
longo de 12 (doze) meses.

4

4

06 (seis) supervisões técnicas em cada unidade operacional, ao longo
de 01 ano.

380

400

06 (seis) fiscalização em cada unidade operacional, ao longo de 01
ano.

380

273

01 pesquisa de satisfação aplicada com os acolhidos.
01 pesquisa de satisfação aplicada com os familiares dos acolhidos.

1
1

1
1

01 pesquisa de satisfação aplicada com a equipe técnica das unidades
de atendimento.

1

1
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Tabela 35 – Metas de abril de 2021 a março de 2022 da celebrante
Metas da celebrante de abril a dezembro de 2021
METAS

VALOR
VALOR
ESPERADO REALIZADO

1.377 vagas de Acolhimento Social, na modalidade Comunidade
Terapêutica de Interesse Social e Repúblicas, disponibilizadas ao Programa
Recomeço, garantindo pelo menos 01 unidade de atendimento em cada
DRADS conforme a qualidade técnica das mesmas.

1377 e 26
DRADS

1342 e 23
DRADS

Das 1.377 vagas de acolhimento social, no mínimo 90 vagas de
Acolhimento Social serão destinadas para a modalidade Comunidade
Terapêutica – Regiões Metropolitanas, com valor per capta de R$1.800,00
(hum mil e oitocentos reais).

90

32

Garantir o mínimo de 12% dessas vagas para atender o público feminino.
Meta de 80% de ocupação de vagas ao longo de 06 meses.

>=12%
>=80%

13,05%
73,38%

20% dos acolhidos com desligamentos solicitados (alta solicitada),
acompanhados por período de 06 meses após a saída do serviço.

>=20%

55,15%

80% dos acolhidos com desligamentos qualificados (alta terapêutica),
acompanhados por período de 06 meses após a saída do serviço.

>=80%

62,78%

06 ações de capacitação e aprimoramento profissional, realizadas ao longo
de 12 (doze) meses.

6

1

06 (seis) supervisões técnicas em cada unidade operacional, ao longo de 01
ano.

378

343

05 (cinco) supervisões de gestão administrativa/financeira em cada unidade
operacional referente à gestão administrativa da Organização, verificação da
utilização dos recursos financeiros e análise documental, ao longo de 01
ano.

316

332

1 (um) plano de melhoria em 30% das unidades operacionais, ao longo de
01 ano, sendo importante conhecer o local e desenvolver com as equipes das
OSCs projetos com providências para transformação de estruturais e físicas.

>=19

24

01 pesquisa de satisfação aplicada com os acolhidos.
01 pesquisa de satisfação aplicada com os familiares dos acolhidos.

1
1

1
1

01 pesquisa de satisfação aplicada com a equipe técnica das unidades de
atendimento.

1

1
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4. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

No ano de 2021, o Governo Estadual transferiu para a Gestão e Execução da Rede de
Acolhimento Social do Programa Recomeço o valor de R$ 25.868.920,66 (Vinte e Cinco
Milhões, Oitocentos e Sessenta e Oito Mil, Novecentos e Vinte Reais e Sessenta e Seis
Centavos), dos quais, R$ 1.556.109,00 (Um Milhão, Quinhentos e Cinquenta e Seis Mil, e
Cento e Nove Reais) foram destinados a Gestão e Monitoramento da Rede, e R$
24.312.811,44 (Vinte e Quatro Milhões, Trezentos e Doze e Mil, Oitocentos e Onze Reais e
Sessenta e Seis Centavos) foram destinados para a execução das 1.3773 vagas, conforme
demonstrado na Tabela 36.

Tabela 36 - Transferência de Recursos

Valor repassado pelo Estado
Cronograma de desembolso das executantes
R$ 24.312.811,66
Cronograma de desembolso da celebrante
R$ 1.556.109,00
Valor total
R$ 25.868.920,66
O processo de prestação de contas mensal ocorre no seguinte fluxo:
• Do 1° ao 9° dia, o setor financeiro da Organização Celebrante dedica-se em
conferir a prestação de contas do acolhimento (conferência das listas de presença,
da planilha matriz) e a prestação de contas financeira (notas fiscais comprovando
os gastos que cada organização fez, de acordo com o cronograma de desembolso
apresentado pelas organizações em seus planos de trabalho).
• Após esta conferência, a FEBRACT encaminha, no 10° dia do mês, as
prestações para a COED fazer a validação.
• Após a validação das prestações, pela COED, esta repassava os recursos para a
FEBRACT, que se responsabilizava em repassar os recursos para as organizações
executantes.

3

De janeiro a março de 2021 eram 1395 vagas, de abril em diante passou a ser 1377 vagas, por força do novo
termo de aditamento.
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As categorias de despesas que as organizações executantes alocavam os recursos eram
divididas nos itens: Recursos Humanos, Encargos Sociais, Benefícios, Provisão, Material de
Consumo e Serviços de Terceiro. Cada organização fez a distribuição dos recursos, de acordo
com o planejamento feito para os cem dias de vigência do Termo de Colaboração.
Portanto, conforme demonstrado na Tabela 37, durante 2021, do valor total repassado
para as organizações, em média, 60,54% dos recursos foram utilizados em pagamentos de
salários, impostos e outras despesas relacionadas à contratação dos profissionais para atuarem
nas organizações.
Outro gasto considerável que as organizações fizeram foi com a categoria Material de
Consumo. Em média, 27,42% dos recursos recebidos pelas organizações foram gastos com
materiais de consumo como: material de higiene e limpeza, gêneros alimentícios, material de
cama, mesa e banho, material elétrico e eletrônico, material socioeducativo, material de
manutenção, dentre outros itens.
Tabela 37 - Índice Médio por Categoria – Organizações Executantes

Categorias
Recursos Humanos
Provisões
Benefícios
Materiais De Consumo
Serviço De Terceiros
TOTAL

Despesas de
RH

Média de Aplicação
de Recursos
60,54%
27,42%
12,04%
100,0%

Com relação os recursos utilizados pela Organização Celebrante, do valor total
repassado pelo Estado R$ 1.556.109,00 (Um Milhão, Quinhentos e Cinquenta e Seis Mil, e
Cento e Nove Reais), foram gastos R$ 1.455.114,85 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e
Cinco Mil, Cento e Quatorze Reais e Oitenta e Cinco Centavos), nas rubricas conforme
descrito na Tabela 38, abaixo.
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Tabela 38 - Gastos Organização Celebrante – 2021
Gastos Organização Celebrante – 2021

Gasto Celebrante 2021
DESPESAS COM PESSOAL
Provisão RH
Combustível/Pedágios
Correios
Curso de Capacitação para CTs
Estacionamento
Hospedagem
Locação e seguro de Computadores/Notebooks
Manutenção de Computadores/Notebooks
Locação de Carro
Locação de Impressora
Materiais para escritório
Refeições
Serviços Contábeis
Assessoria Jurídica
Telefone Móvel
Locação de Imóvel

R$ 889.571,20
R$ 43.137,32
R$ 53.032,91
R$ 0,00
R$ 69.197,23
R$ 1.862,62
R$ 35.417,97
R$ 27.794,00
R$ 5.470,00
R$ 73.428,42
R$ 7.700,00
R$ 9.084,26
R$ 17.655,17
R$ 28.475,61
R$ 37.200,00
R$ 16.096,32
R$ 61.758,45

Aquisição e Manutenção do Sistema de Vagas e
desenvolvimento do Sistema Financeiro e Gerenciamento

R$ 10.576,07

Vale refeição
VALOR TOTAL

R$ 67.657,30
R$ 1.455.114,85

Em suma, do valor total repassado, no ano de 2021, a Organização Celebrante,
responsável pela Gestão da Rede de Acolhimento Social utilizou o valor de R$ 1.455.114,85
(Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Mil, Cento e Quatorze Reais e Oitenta e
Cinco Centavos), e as Organizações Executantes, para o financiamento das vagas de
acolhimento social, utilizaram o valor de R$ 24.311.638,66 (Vinte e Quatro Milhões,
Trezentos e Onze Mil, Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Sessente e Seis Centavos), conforme
apresentado na Tabela 39.
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Tabela 39 – Resumo de Valores Termo de Colaboração 1938/2016

Orçamento

Valor Repassado pelo Estado

Executantes
Celebrante
VALOR TOTAL

R$
R$
R$

24.312.811,66
1.556.109,00
25.868.920,66

Valor Repassado
pela FEBRACT
R$
24.312.811,66
R$
R$
24.312.811,66

Financeiro Realizado
R$
R$
R$

24.311.638,66
1.455.114,85
25.766.753,51

Considerando que no ano de 2021, conforme demonstrado na Tabela 40, o estado
repassou para a FEBRACT o valor de R$ 24.312.811,66, e consequentemente a FEBRACT
repassou para as organizações executantes o valor de R$ 24.312.811,66. Sem saldo
remanescente.

Tabela 40 - Valores Repassados pela Estado e pela FEBRACT

Orçamento

Valor Repassado pelo Estado

Executantes

R$

Valor Repassado pela
FEBRACT

24.312.811,66

R$

24.312.811,66

Saldo
R$ 0,00

Observa-se que no referido período, existe um saldo positivo entre o valor repassado
pela FEBRACT e o Financeiro Executado pelas Organizações Executantes que é de R$
1173,00. Isso se dá pelo fato de duas OSCs ter prestado contas a maior no período e quando
foi percebido o ocorrido, foi feito o abatimento no repasse do exercício seguinte para a devida
correção.
Tabela 41 – Valores Repassado pela FEBRACT e Realizado pelas Executantes

Orçamento
Executantes

Valor Repassado pela
FEBRACT
R$
24.312.811,66

Financeiro Realizado

Saldo

R$ 24.311.638,66

R$ 1.173,00

Por fim, como visto na Tabela 42, considerando o valor total repassado pelo Estado e
realizado pela FEBRACT, há um saldo de R$ 100.994,15, que será devolvido aos órgãos
públicos no encerramento do Termo de Colaboração.
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Tabela 42 – Valor Repassado para a FEBRACT e Realizado pela FEBRACT

Orçamento

Valor Repassado pelo Estado

Celebrante

R$

1.556.109,00

Financeiro
Realizado

Saldo

R$ 1.455.114,85

R$ 100.994,15

________________________________
Vinícius Marinacci Cardim
Coordenação FEBRACT para o Programa Recomeço

________________________________
Antony Henrique Tomaz Diniz
Supervisor Técnico da FEBRACT

________________________________
Rosseline Tavares
Socióloga da FEBRACT
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