ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA ÀS CONDENADAS DE PORTO ALEGRE/RS- APAC FEMININA

Sumário
Justificativa da Proposição Despesas de Investimento:

2

Despesas de custeio

4

Despesas fixas com pessoal

4

Detalhamento das despesas:

6

Despesas Variáveis

8

Natureza de despesa cálculo por semestre

9

Estimativa de despesa mensal

11

Cronograma de desembolso

12

Av. Osvaldo Aranha 1022, sala 908, Bom Fim Porto Alegre/RS – e-mail: apacfeminina@gmail.com Fone: 051 998386033

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA ÀS CONDENADAS DE PORTO ALEGRE/RS- APAC FEMININA

Justificativa da Proposição Despesas de Investimento:
A Associação de proteção e assistência e aos condenadas – APAC é uma entidade civil de direito privado, com personalidade
jurídica própria organizada pela sociedade civil, dedicada à recuperação e à reintegração social dos condenado(a)s a penas privativas
de liberdade. Opera ainda,

como entidade auxiliar do Poder Judiciário e Executivo, respectivamente, na execução penal e na

administração do cumprimento das penas privativas de liberdade. Foi fundada em 1995 sob a liderança do Dr. Mário Ottoboni na cidade
de São José dos Campos, em São Paulo – e foi transferida em 2004 para Minas Gerais - estado brasileiro que se destaca no
investimento em APACS, sobretudo a partir do programa novos rumos com sede atual no município Itaúna, em Belo Horizonte.
Atualmente são mais de 100 APACS no Brasil ativas ou em processo de implantação, além de unidades inspiradas no método Apac em
quase 30 países.
Dessa forma, a APAC FEMININA DE PORTO ALEGRE - RS foi realizada com todas as tramitações legais, desde a audiência
pública realizada na Assembleia Legislativa do RS, em 09 Agosto de 2019. E foi efetuada a Assembleia de Constituição no dia 09 de
Julho de 2021 com cerimônia hibrida ( virtual e presencial no auditório do Ministério Público – RS. A mobilização foi de 33 mulheres da
sociedade civil de várias áreas, isto significa dizer que para poder representar o recorte social, de gênero, da diversidade. São várias
profissões, diversas ações de mobilização da sociedade civil dos femininos para uma unidade no trabalho – a valorização do ser
humano, buscando reduzir as desigualdades dos femininos na história, nas instituições e na reprodução da prisão.
Dessa forma, a mobilização reuniu ativistas em vários segmentos para que haja múltiplas portas para amparo e acesso à justiça,
no sentido de acesso à todas as formas de assistências, de acordo com o art. 10 da LEP. Nesse sentido, reúne-se historicamente
pesquisadoras, médicas, advogadas, psicólogas, promotoras legais, assistentes sociais, administradoras de empresa, contadoras,
empresárias, fonoaudiólogas, artistas, arquitetas, professoras de dança circular, professoras universitárias, mediadoras, facilitadores
de justiça restaurativa, estudantes, servidoras públicas , voluntárias no compromisso com a alteridade com o fim de reduzir a
criminalidade com a valorização humana.
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APAC FEMININA DE PORTO ALEGRE - RS - Associação de proteção e assistência dos condenado (a)s com sede
provisória na Av. Osvaldo Aranha 1022 – sala 908 no Bairro Bonfim – Porto Alegre RS, através da equipe diretiva, vem através
deste projeto postular valores do governo estadual do Estado do RS para fins de custeio da APAC FEMININA DE PORTO
ALEGRE RS.
Informamos que a Assembleia de fundação ocorreu no dia 09/07/2021, coma presença do Sr. Secretário Mauro Hauschild, que
nos informou a necessidade de apresentarmos os recursos necessários para implantação da referida APAC- feminina de Porto Alegre, a
primeira APAC feminina do Rio Grande do Sul.
Neste sentido, o objetivo geral da APAC feminina de Porto Alegre, sendo a primeira do Estado do RS, busca angariar
fundos a partir de estimativa para a efetiva concretização do custeio da obra, na medida em que há uma estimativa do governo
municipal e /ou Estado em ceder o imóvel para fins de uso.
O que se estima é uma previsão de 40 recuperandas, no valor de R$ 30.000,00 ( trinta mil reais) percapta, no valor de R$
1.200.000,00 ( hum milhão e duzentos mil reais). Todavia, como houve um aumento de valores para fins da construção civil,
estima-se que os valores aumentam para R$ 43.000,00 ( quarenta e três mil) percapta para 40 recuperandas no regime
fechado, incialmente, totalizando R$ 1.720.000,00 ( hum milhão, setecentos e vinte mil reais) No entanto, é de se ressaltar que
iniciaremos a lotação de 04 em 04 recuperandas.
Informamos que o valor de R$ 43.000,00 ( quarenta e três mil reais) por recuperanda, totalizando R$ 1.720.000,00 ( hum
milhão, setecentos e vinte mil reais ) é o custo informado pelo Estado, baseado no sistema SIAPI, já com a correção prevista
para o ano de 2022, somente para a reforma do prédio. Como ainda não possuímos o imóvel não temos como precisar
maiores informações, porém é necessário a contemplação deste valor no orçamento de 2022 para que efetivamente possamos
fazer as reformas com as adaptações necessárias conforme Resolução 03/2019 do CNMCP.
É relevante dar uma atenção especial pela própria condição prisional que se apresenta e os nocivos efeitos no sistema comum,
com o distanciamento dos filhos, desestruturação familiar, reincidência, além do percalços para inserção no mercado de trabalho. Sendo
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assim, é preciso investir e implementar nesse projeto, o modelo feminino do RS. Além de ter uma efetividade, a partir do parâmetros da
Apac Partenon, o custo por recuperando é menor, em relação ao sistema comum.
Apesar do DEPEN ter publicado a resolução n. 09, ao observar as áreas mínimas para a construção. O CNPCP publicou a
resolução n. 03 em 2019, excepcionando os critérios de arquitetura da APAC, cujo valor é menor por recuperando, o que excepciona a
arquitetura prisional em menor valor, por recuperanda

porque não é uma penitenciária comum, com valores maiores, mas sim

adequado a metodologia , cujo apoio foi franqueamente publicizado e reconhecido em âmbito nacional, em relação aos valores, por
serem menores.
Dessa forma, para fins de implementação efetiva para a consolidação do trabalho com os femininos, é relevante investir
prioritariamente nas mulheres presas, cujo aumento da população prisional vem crescendo e a APAC FEMININA DE PORTO ALEGRE
RS, seja uma das alternativas que reduza a reincidência, mas também minimize os valores, além de ter a médio prazo um outro índice
de redução da criminalidade das mulheres pelo modo em que a metodologia é aplicada.
Neste sentido, o auxílio de verbas do governo estadual para a expansão do trabalho é imprescindível para os femininos terem
voz e exercerem esse espaço prisional diferenciado .
NÚMERO RECUPERANDAS

VALOR

SIAPI

COM

PROJEÇÃO

DE TOTAL

AUMENTO
40

R$43.000,00

R$ 1.720.000,00
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Justificativa da Proposição Despesas de Custeio:
A sua estrutura se consolida em 12 elementos: 1. Participação da comunidade; 2. Recuperando ajudando recuperando; 3.
Trabalho; 4. Espiritualidade; 5. Assistência Jurídica; 6. Assistência à saúde; 7. Valorização Humana; 8. Família; 9. O voluntário e o curso
para a sua formação; 10. Centro de Reintegração Social – CRS; 11. Mérito; 12. Jornada da Libertação com Cristo.
A sua formação estrutura-se como uma entidade organizada por voluntários da sociedade civil, estando em consonância com o
art. 4º da Lei n. 7.21084 ou seja, a Integração e Cooperação da sociedade civil na execução da pena, isto é, a responsabilidade da
prisão são de todos, sobretudo, há a relevância da sociedade em envolver-se com a prisão, em parceria com o Estado.
Ademais, se os objetivos a APAC estão vinculados a promover a humanização das prisões, sem perder de vista a finalidade da
pena, cuja busca é oferecer alternativas para a condenado (a) se recuperar, dentre práticas restaurativas, cuja valorização do SER
Humano possui papel essencial.
Neste sentido, a APAC feminina vem trazer outro

olhar aos femininos, vem resgatar as opressões sobrepostas no

encarceramento cuja problemática envolve não só os inúmeros papeis dos femininos na sociedade, mas a possibilidade de valorização
e escuta qualificada da condenada, mas também de suas famílias, buscando minimizar o sofrimento, os impactos degradantes do
cárcere e sua família. A APAC possui essa escuta, esta aproximação dos recuperando(a)s no trabalho voluntário da sociedade civil
engajada com a prisão. Em que pese a prisão, os mecanismos de valorização da dignidade humana, do ser humano é uma das formas
de reduzir os impactos dos estigmas, expandir o pertencimento de cada recuperanda e criar práticas restaurativas que atinjam a vítima,
a recuperanda e a sociedade consolidando o tripé que embasa a valorização humana.
Neste sentido, trabalha-se nesta tríade, na medida em que se busca resgatar o desenvolvimento do SER, ao resgatar a sua
liberdade na escuta, ao realizar novos caminhos, cujo estereótipo do crime deve ser afastado e o pertencimento da recuperanda
resgatado.
A metodologia APAC identifica-se como uma boa prática na execução das penas privativas de liberdade, viabilizando a efetiva
participação da sociedade no referido processo. Além disso, a aplicação do método estimula os condenados à participação responsável
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durante o período de segregação, porque a gestão do Centro de Reintegração Social é feita de forma conjunta (cogestão entre
voluntários e recuperandos). A adesão dos condenados à metodologia pode ser medida, por exemplo, pela desnecessidade de guarda
armada no Centro de Reintegração Social da APAC. Por fim, considerada a qualidade do atendimento prestado, trata-se de uma
iniciativa economicamente viável, em especial tendo em conta o crescimento em escala.
Apresentamos a seguir nossa proposta para acolhimento de 40 recuperandas, baseando-se na metodologia de cálculo dos
custos que vem sendo aplicada a APAC-MASCULINA de Porto Alegre/RS PARTENOM.. Informamos que ainda não sabemos quando
iniciará o recebimento das recuperandas, em função

de não termos o imóvel e não sabermos as reais necessidades da

reforma/adaptação à resolução 03/2019 do CNMCP, podendo ser no início de janeiro ou na metade do ano de 2022, porém
necessitamos a inclusão dos referidos valores no orçamento do Estado de 2022, para que possamos efetivar o termo de fomento para
o custeio das despesas de recebimento das recuperandas.
Informamos ainda que este cálculo é somente uma estimativa, pois sabemos que os valores reais sejam maiores em função da
inflação, bem como das necessidades específicas femininas que ainda não são possíveis de mensurar.

Despesas
Despesas fixas com pessoal
Remuneração de Equipe
Cargo

Encarregado de tesouraria- 44h

Formação

Nível médio

Função no projeto

Prestar assistência nas áreas
financeiras e RH

Nº de
horas no
projeto
5280

Salário bruto Salário bruto
mensal
mais encargos
R$ 2.765,40

R$ 4.752,84
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Assistente administrativo- 44h

Nível médio

Prestar assistência na área
administrativa

5280

R$ 1.991,09

R$ 3.521,26

Encarregado de segurança- 44h

Nível médio

Gerenciar inspetores- garantir
disciplina e segurança geral

5280

R$ 2.765,40

R$ 4.752,84

Inspetor de segurança diurno 1 Nível fundamental
(escala 12x36)- 42h

Garantir disciplina e segurança
geral

5040

R$ 1.604,10

R$ 2.948,25

Inspetor de segurança diurno 2 Nível fundamental
(escala 12x36)- 42h

Garantir disciplina e segurança
geral

5040

R$ 1.604,10

R$ 3.467,04

Inspetor de segurança noturno 1 Nível fundamental
(escala 12x36)- 42h

Garantir disciplina e segurança
geral

5040

R$ 1924,92

R$ 3.467,04

Inspetor de segurança noturno 2 Nível fundamental
(escala 12x36)- 42h

Garantir disciplina e segurança
geral

5040

R$ 1.924,92

R$ 3.467,04

Inspetor de segurança noturno 3 Nível fundamental
(escala 12x36)- 42h folguista

Garantir disciplina e segurança
geral

5040

R$ 1.924,92

R$ 3.467,4

Totais

R$ 16.504,85 R$ 29.324,57

Previsão das Despesas fixas com remuneração da equipe
Item

Especificação

QTD (meses)

Custo Unitário (mensal) (R$)

Custo Total (12 meses)
R$

1

Remuneração da equipe – Folha de Pagamento
e Encargos Sociais de todos os funcionários
contratados

12

29.327,57

351.930,84

Detalhamento das despesas:
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Detalhamento

R$

Soma dos salários brutos mensal

16.504,85

Feriados trabalhados na escala 12x36- cada inspetor trabalha em média 6 feriados por ano
Soma dos salários

149,72
16.654,57

Provisão 1/3 de férias

462,63

Provisão imposto sobre 1/3 de férias (INSS, FGTS e PIS)

164,23

Pis (1%)

166,55

FGTS (8%)

1.332,37

INSS (26,5%)

4.413,46

Provisão rescisão (8%)

1.332,37

Provisão 13º salário

1.387,88

Provisão imposto sobre 13º salário (INSS, FGTS e PIS)

492,70

Plano odontológico + seguro de vida + benef. bem estar social (convenção coletiva- sinbraf/RS)

296,00

Contribuição negocial patronal sinibref- 6% aa- recolhida em fevereiro, junho e outubro de cada ano
Vale transporte- 8 funcionários

83,27
2.538,56

Encargos

12.670,01

Total- Salário bruto + encargos

29.324,57

Previsão das Despesas fixas de custeio
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Especificação

QTD (meses)

Custo Unitário
(mensal) (R$)

Custo Total (12
meses) R$

12

2.000,00

24.000,00

12

4.500,00

54.000,00

Material de consumo –
Material de expediente e informática, material de manutenção e peças de
reposição, combustível
Serviços de Terceiros – Pessoa Física e/u Pessoa Jurídica
Telefone, internet, comunicação, correios, taxas diversas, registros cartórios,
motoboys ou aplicativos de transporte, entregas, seguro de veículo, aluguel de
equipamentos, despesas de consultoria FBAC ,despesa contador, serviço
técnico especializado (hidráulico, eletricista, contador, médico do trabalho e
outros)

Despesas Variáveis
Previsão do custo variável mensal de R$ 693,75 por vaga ocupada.
Previsão das Despesas variáveis de custeio
Item

Especificação

QTD (meses)

Custo Unitário
(mensal) (R$)

Custo Total (12 meses)
R$

Material de consumo-
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4

Alimentação in natura para até 40 recuperados, material de
higiene, limpeza e pesticida, gás de cozinha, medicamentos,
material médico, odontológico e de exames em geral, artigos
para copa de cozinha, artigos de cama, mesa e banho, EPI ,
material para atividade socioeducativa, pedagógica e esportiva,
despesas de deslocamento para os recuperandos do regime
semi-aberto

12

27.750,00

333.000,00

Natureza de despesa cálculo por semestre
NAD

Meta

Etapa

Item

Tipo de Repasse

Valor Mensal (R$)

Valor Total por
Item (R$)

3.3.50.43

1

1.1

1

Fixo

29.324,57

175.947,42

1.2

2

Fixo

2.000,00

12.000,00

3

Fixo

4.500,00

27.000,00

4

Variável

27.750,00

166.500,00

1.3

Valor total da Meta 1 – (R$)

NAD

Meta

Etapa

Item

381.447,42

Tipo de Repasse

Valor Mensal (R$)

Valor Total por
Item (R$)

2.1

1

Fixo

29.324,57

175.947,42
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3.3.50.43

2

2.2
2.3

2

Fixo

2.000,00

12.000,00

3

Fixo

4.500,00

27.000,00

4

Variável

27.750,00

166.500,00

Valor total da Meta 2 – (R$)

NAD

381.447,42

Valor Total do Repasse para a Parceria PARA 12 MESES

3.3.50.43
R$ 762.894,84

Estimativa de despesa mensal
Demonstrativo mês a mês
1º mês

2º mês

3º mês

63.547,57

63.547,57

63.547,57

4º mês

5º mês

6º mês

63.547,57

63.547,57

63.547,57

7º mês

8º mês

9º mês

63.547,57

63.547,57

63.547,57

10º mês

11º mês

12º mês
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63.547,57

63.547,57

63.547,57

Cronograma de desembolso
Nº do Repasse/ Parcela

Mês de Desembolso

Período

Valor (R$)

1

1

1º ao 6º mês

381.447,42

2

6

7º ao 12º mês

381.447,42

Total

762.894,84
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