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1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS 

 
1.1. Identificação de Relatório de Gestão Individual 
 

Quadro I - Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual 

Poder e Órgão de Vinculação 

Poder:  

Executivo/ Função essencial à Justiça  

Órgão de Vinculação: 

Ministério da Justiça 

Código SIORG: 

000704 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa: 

Departamento de Polícia Rodoviária Federal 

Denominação Abreviada: 

DPRF 

Código SIORG:  

704 
Código LOA:  

30107 

Código SIAFI:  

200109 e 200230 

Situação: ativa 

Natureza Jurídica:  

Órgão Público da Administração Direta do Poder Executivo 
CNPJ: 

 00.394.494/0104-41  

Principal Atividade: 

Segurança e Ordem Pública. 
Código CNAE: 

8424-8/00 

Telefones/Fax de contato: (061) 2025-6700 (061) 2025-6713 (061) 2025-6632 

Endereço Eletrônico: 

ouvidoria@prf.gov.br 

Página na Internet: 

http://www.dprf.gov.br 

Endereço Postal: 

SPO, Quadra 3, Lote 5 - Complexo Sede da PRF – CEP 70610-200. 

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 

Constituição Federal (Art. 144), Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), Decreto nº 1.655/1995. 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 

Decreto nº 6.061/2007 e Regimento Interno, aprovado pela Portaria nº 1.375/2007, do Senhor Ministro de Estado da 

Justiça, Lei 9.654/1998, Lei 11.358/2006 e Lei 11.784/2008. 

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

200109 Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 

200230 Departamento de Polícia Rodoviária Federal – Dir. Geral. 

 

mailto:ouvidoria@dprf.gov.br
http://www.dprf.gov.br/
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1.2 Finalidade e Competências Institucionais 

 

A missão Constitucional da Polícia Rodoviária Federal, Órgão permanente, 

organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, referenciada no § 2º do artigo 

144 da Carta Magna de 1988, estabelece como fator primordial o patrulhamento ostensivo 

das rodovias federais, que se estende em 76.640 km de vias nacionais sob sua 

circunscrição. 

 

As atividades operacionais da Polícia Rodoviária Federal são difundidas em todo o 

território nacional, dada a sua estruturação que contempla uma Unidade Administrativa 

Central, sediada na capital da República Federativa do Brasil, e 26 (vinte e seis) Unidades 

Administrativas Desconcentradas, representadas por 21 (vinte e uma) Superintendências e 

05 (cinco) Distritos. 

 

As aludidas Regionais PRF são compostas por 147 (cento e quarenta e sete) 

Subunidades Administrativas – Delegacias PRF, distribuídas em todas as Unidades 

Federativas, que conjuntamente possuem aproximadamente 413 (quatrocentos e treze) 

postos fixos de fiscalização, o que demonstra a existência de uma estrutura que abrange 

todo o território nacional. 

RESUMO CIRCUNSCRIÇÃO NACIONAL (2013) 

Regional Nº Portaria Publicação Delegacias Postos 

1ª SRPRF/GO 87 06/10/2009 7 15 

2ª SRPRF/MT 38 24/07/2009 8 17 

3ª SRPRF/MS 213 18/10/2013 10 22 

4ª SRPRF/MG 197 26/09/2013 18 41 

5ª SRPRF/RJ 32 28/02/2012 8 24 

6ª SRPRF/SP 40 24/06/2009 10 23 

7ª SRPRF/PR 108 27/07/2012 7 41 

8ª SRPRF/SC 143 29/11/2012 8 26 

9ª SRPRF/RS 57 03/04/2012 14 42 

10ª SRPRF/BA 105 27/07/2012 10 26 

11ª SRPRF/PE 40 05/03/2012 6 16 

12ª SRPRF/ES 45 24/06/2009 4 7 

13ª SRPRF/AL 58 03/04/2012 3 7 

14ª SRPRF/PB 95 25/06/2012 3 11 

15ª SRPRF/RN 90 06/10/2009 4 8 

16ª SRPRF/CE 47 24/06/2009 5 15 

17ª SRPRF/PI 192 23/09/2013 5 10 

18ª SRPRF/MA 49 15/07/2009 5 12 

19ª SRPRF/PA 22 11/04/2011 5 18 

20ª SRPRF/SE 106 27/07/2012 2 5 

21ª SRPRF/RO-AC 131 17/06/2013 5 9 

1º DRPRF/DF 130 17/06/2013 0 5 

2º DRPRF/TO 57 16/04/2013 0 5 

3º DRPRF/AM 55 16/04/2013 0 4 

4º DRPRF/AP 53 15/07/2009 0 3 

5º DRPRF/RR 58 16/04/2013 0 1 

TOTAIS 147 413 
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O desenvolvimento das atribuições constitucionais da Polícia Rodoviária Federal 

passa por duas principais vertentes, quais sejam: o Sistema de Segurança Pública e o 

Sistema de Segurança Viária, que estabelecem um conjunto de atividades que vão ao 

encontro do seu compromisso regimental com a preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

 

A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é 

exercida constitucionalmente através dos seguintes órgãos: I - polícia federal; II - polícia 

rodoviária federal; III - polícia ferroviária federal; IV - polícias civis; V - polícias militares 

e corpos de bombeiros militares. 

 

As características que diferenciam a PRF das demais instituições de segurança, 

decorre do modal rodoviário, elo de integração nacional realmente consolidado, que pela 

capilaridade das rodovias federais, presentes em todo território brasileiro, faz como que o 

Policial Rodoviário, por vezes, seja a única identificação do Governo Federal com a 

sociedade. 

 

O patrulhamento ostensivo das rodovias federais, função que a Carta Magna atribui 

à Polícia Rodoviária Federal, concretiza-se por meio da presença física do agente público e 

da ação policial direta, visando à preservação da incolumidade pública e à manutenção da 

paz social, tanto nas vias sob sua responsabilidade quanto nas áreas adjacentes. 

 

Esta Instituição tem se mostrado firme no combate aos mais diversos tipos de 

crimes que ocorrem no âmbito das rodovias federais e suas imediações. São notórios os 

resultados obtidos no combate à pirataria, ao contrabando e ao descaminho e, 

principalmente, ao tráfico de drogas, armas, pessoas e animais silvestres. Cumpre salientar 

que este órgão policial atua ainda na recuperação de carros, roubados ou furtados, bem 

como na luta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes e na erradicação do 

trabalho em condições análogas à escravidão. 

 

No tocante ao Sistema de Segurança Viária, a ação da PRF insere-se em um 

conjunto de atribuições, dentre as quais se destacam: prevenção a acidentes, educação para 

o trânsito, prestação de socorro a vítimas e política de proximidade ao cidadão. 

 

A ação da Polícia Rodoviária Federal, realizando o policiamento e a fiscalização de 

trânsito na malha viária de domínio da União, tem, nos últimos anos, contribuído 

decisivamente para a diminuição do número de acidentes, assim como para a redução da 

gravidade daqueles que não puderam ser evitados, principalmente se levarmos em 

consideração o crescente aumento da frota nacional. 

 

Os acidentes de trânsito acarretam prejuízos significativos de cunho econômico e 

social, o que é confirmado pelo alto índice dos gastos suportados pelos Governos Federal, 

Estadual, Municipal e Distrital para cobrir despesas com as vítimas, pela interferência 

direta na vida das famílias, pelos danos irreparáveis causados às pessoas, entre outros. 
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1.3 Organograma Funcional 

 

Quadro II - Organograma 
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1.4 Macroprocessos Finalísticos. 

 

A Polícia Rodoviária Federal, Órgão integrante do conjunto de instituições 

responsáveis por exercer a segurança pública em nosso país, nos termos da Constituição 

Federal, tem como missão "Garantir segurança com cidadania nas rodovias federais e nas 

áreas de interesse da União”. 

 

A visão de futuro da Polícia Rodoviária Federal é: “Ser a Polícia Ostensiva Federal, 

reconhecida pela sociedade brasileira por sua excelência e efetividade no trabalho policial e 

na indução de Políticas Públicas de segurança e cidadania”. 

 

Os Valores adotados pela Polícia Rodoviária Federal e que refletem o caráter 

duradouro da Instituição e de seus colaboradores são: Profissionalismo, Ética, Equidade, 

Proatividade, Cordialidade, Comprometimento, Espírito de Equipe, Transparência e 

Responsabilidade Socioambiental. 

 

A Polícia Rodoviária Federal – PRF, visando à eficácia no cumprimento de sua 

missão institucional e servir com excelência a sociedade e o Estado brasileiro, na promoção 

da segurança pública nas rodovias e estradas federais busca diuturnamente aprimorar 

técnicas, processos e, principalmente, a parceria com o cidadão usuário da rodovia. 

 

Para o alcance de sua missão são descritos os serviços de sua competência e as 

atividades finalísticas que devem ser executadas para prestação desses serviços, 

proporcionando clareza e justificativas nas ações a serem desenvolvidas pelos seus 

servidores.  

 

Neste norte, a Polícia Rodoviária Federal, tendo como diretriz a gestão com foco 

nos resultados, direciona suas ações finalísticas para prestação de serviços, com excelência, 

ao cidadão, atendendo as demandas da sociedade. 

 

Esses serviços promovem diuturnamente a segurança viária, proporcionando 

conforto e segurança aos usuários das estradas e rodovias federais, por meio da fiscalização 

e controle para o uso adequado da malha rodoviária de forma a conscientizar os cidadãos e 

garantir a obediência às normas relativas à segurança do trânsito, prevenindo acidentes e 

proporcionando melhores condições de trafegabilidade. 

 

Os principais produtos e serviços que a Polícia Rodoviária Federal oferece à 

sociedade são: 

 

A. Assegurar a Livre Circulação nas Rodovias Federais; 
 

É incontroverso o fato de a Constituição Federal do Brasil assegura a todo cidadão, 

em tempo de paz, a livre locomoção no território nacional, devendo tal garantia 

constitucional ser exercida em toda a sua plenitude nos termos da legislação vigente.  

 

O Estado, por intermédio de seus Órgãos, tem o dever de assegurar os meios 

necessários para que o cidadão possa deslocar-se em todo o território nacional com 
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segurança e conforto adequados, provendo a infraestrutura necessária para o funcionamento 

dos diversos modais de transportes de pessoas e bens, bem como regular e fiscalizar sua 

exploração. 

 

De todos os modais de transporte, o rodoviário, no atual cenário, afigura-se como o 

de maior importância estratégica para o país. Neste modal, as rodovias federais possuem 

um papel de destaque, funcionando com um verdadeiro mecanismo de integração entre os 

Estados da Federação, onde circula a maior parte das riquezas nacionais.  

 

Ante o papel estratégico das rodovias federais para o desenvolvimento nacional, 

cabe ao Estado, por intermédio de seus Órgãos, dentre os quais a Polícia Rodoviária 

Federal, assegurar a plena fluidez e irrestrita segurança do trânsito de pessoas e cargas.  

 

São vários os fatores e situações que podem comprometer a livre circulação no 

âmbito das rodovias federais, interrompendo por completo o fluxo de trânsito ou causando-

lhe lentidão, dentre os quais se podem citar: 

 

 Realização de obras viárias; 

 Acidentes de trânsito com obstrução parcial ou total da rodovia; 

 Realização de eventos com grande fluxo de pessoas e veículos as margens da 

rodovia federal ou com impacto no trânsito que por ela circula; 

 Trânsito de veículos lentos e com dimensões excedentes; 

 Manifestações populares reivindicatórias com interdição viária total ou parcial; 

 Restrições ao fluxo de trânsito em determinados locais e horários em razão dos 

riscos de ações criminosas. 

 

Assegurar a livre circulação nas rodovias federais implica, para a Polícia Rodoviária 

Federal, atuar preventivamente por meio do policiamento ostensivo, apoiado por um 

monitoramento constante e eficaz de sua malha viária policiada, de modo a antever as 

situações de risco à livre circulação impedindo sua materialização.  

 

Por outro turno, identificado o fator de risco, configurador de obstáculo à regular 

fluidez do trânsito, cabe à Polícia Rodoviária Federal agir de forma rápida e com a 

intensidade necessária ao reestabelecimento das condições normais de circulação. Para 

tanto, esta Instituição de Segurança Pública mantem em seu quadro de pessoal servidores 

devidamente capacitados tecnicamente. 

 

Em sua atuação preventiva, a PRF mantém constante monitoramento da 

trafegabilidade e das condições de circulação da via, utilizando-se, dentre outros meios, de 

informações extraídas junto às áreas operacional-finalística e de inteligência. 

 

Paralelamante ao monitoramento descrito no item anterior, a PRF realiza comandos 

de policiamento preventivo, distribuídos ao longo da malha viária, de forma padronizada, a 

partir de critérios pré-estabelecidos e com programação de atividades definida, assim como 

procede ao credenciamento e acompanhameto dos serviços de escolta de cargas 

superdimensionadas em rodovias federais. 
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Além disso, quando identificados problemas cujas soluções estejam vinculadas às 

atribuições precípuas de outros Órgãos públicos, a PRF realiza as diligências necessárias e 

suficientes com vistas ao alinhamento da matéria e adoção da solução mais vantajosa aos 

usuários da via pública.  

 

O fato é que, ocorrida a situação de comprometimento da livre circulação, a 

depender da causa, a Polícia Rodoviária Federal deverá dispor dos recursos necessários 

para fazer a intervenção devida e restabelecer o estado de normalidade, sejam eles recursos 

ordinários, disponíveis para o policiamento ostensivo rotineiro, sejam eles extraordinários, 

como as equipes táticas, grupos de choque, aeronaves, entre outros disponíveis. 

 

 

B. Reduzir a Violência no Trânsito das Rodovias Federais; 

 

A PRF vem, especialmente nos últimos três anos, obtendo significativos resultados 

de redução dos índices de acidentes e mortes no trânsito em rodovias federais, sabe-se que 

os acidentes de trânsito, em geral, apresentam elevados custos econômicos e sociais, se 

materializando principalmente nos acidentes de maior letalidade, assim considerados 

aqueles que resultam em lesões de natureza grave ou em morte.  

 

Reduzir a violência no trânsito nas rodovias federais significa, para a PRF, agir 

preventivamente por meio de sua presença ostensiva nos trechos sob sua ciscurcrição, 

proceder a uma rigorosa fiscalização de trânsito, realizar atendimentos eficazes e 

eficientes dos acidentes ocorridos, diminuindo o risco de agravamento de lesões das 

pessoas vitimadas e a possibilidade de outras ocorrências decorrentes da anterior, 

promover a educação e disseminação da cultura do transito seguro.  

 

Agir com ênfase na prevenção e intervenção imediata no foco do problema, implica 

direcionar os recursos possíveis, humanos e materiais, para os trechos rodoviários com 

maior ocorrência de acidentes graves e com hitórico relevante de desrespeito aos 

normativos de trânsito. 

 

Sem prejuízo à consecução das ações operacionais acima mencionadas, afigura-se 

como de fundamental importância a realização de ações integradas com os demais Órgãos 

do Sistema Nacional de Trânsito, com o Ministério Público, com os Órgãos de imprensa e 

com outros Órgãos Públicos (Federais, Estaduais e Municipais), com o objetivo de propor e 

desenvolver políticas públicas com foco na redução da violência no trânsito das rodovias 

federais, por meio de campanhas educativas e alterações na legislação relativa à matéria 

trânsito. 

 

As ações da PRF, de policiamento e fiscalização de trânsito na malha viária de 

domínio da União, contribuem decisivamente para a redução do número de acidentes, 

mortos e feridos nas rodovias federais, principalmente se levarmos em consideração o 

crescente aumento da frota nacional. Neste sentido vejamos: 
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ESTATÍSTICA 2011 2012 2013 

Frota Veicular do Brasil 70.543.535 76.137.191 81.089.666 

Acidentes* 192.313 184.510 186.454 

Acidentes/Veículos* 0,0027 0,0024 0,0023 

Mortos* 8.669 8.660 8.416 

Mortos/Veículos* 0,00012 0,00011 0,00010 

Feridos* 106.801 104.396 103.544 

Feridos/Veículos* 0,0015 0,0014 0,0013 

 

* Em rodovias federais fiscalizadas pela PRF. 
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Feridos em Acidente de Trânsito
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103.544

104.396

106.801
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 Extrai-se dos dados transcritos acima, que durante os últimos 03 (três) anos 

(2011-2013) o quantitativo de mortos e feridos em acidentes de trânsito nas 

rodovias federais, reduziu consideravelmente, passando de 8.669 (M) e 106.801 (F) 

em 2011, para 8.416 (M) e 103.544 (F) em 2013. 

 

 Outro dado importante a ser destacado repousa no fato de que, entre 2011 e 

2013, as relações acidente/frota veicular do Brasil, feridos/frota veicular do Brasil, 

e mortos/frota veicular do Brasil demonstram uma constante redução dos números, 

passando de 0,0027, 0,0015 e 0,0012,  em 2011, para 0,0023, 0,0013 e 0,0010, em 

2013. 

  

É incontroverso que o alcance do cenário ideal demanda estudos, 

planejamentos e ações constantes, contudo, conforme demonstrado acima, verifica-

se que os trabalhos desenvolvidos pela PRF ao longo dos anos, isoladamente ou em 

conjunto, contribuem decisivamente para a construção de um trânsito mais seguro 

nas rodovias federais. 

 

 

C. Contribuir para a Redução da Criminalidade e da Violência no País; 

 

As causas da violência podem, em grande parte, ser atribuída à necessidade de 

intensificação de políticas públicas de inclusão social nas áreas de educação, saúde e 

trabalho. Entretanto, principalmente em momentos de crise, como se verificou durante o 

ano de 2013, costuma-se atribuir à Segurança Pública, em especial às instituições policiais 

que a compõe, a responsabilidade pelo planejamento e elaboração de uma solução 

definitiva para a problemática do aumento continuado da criminalidade. 

 

Salientamos que, em virtude do modal rodoviário adotado pelo Brasil, elo de 

integração nacional por onde se transporta a maior parte das riquezas produzidas no país, as 

rodovias federais não estão imunes a esta realidade (aumento crescente da criminalidade e 

da violência), o que interfere diretamente nos planejamentos e projetos conduzidos pela 

PRF. 
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Neste sentido, cada vez mais as organizações criminosas tentam utilizar-se do 

transporte rodoviário para a realização de condutas delitivas, tais como: tráfico de 

entorpecentes; roubo e furto de veículos e cargas; contrabando e descaminho; crimes contra 

a propriedade intelectual (pirataria); tráfico de seres humanos; crimes ambientais; 

exploração sexual infanto-juvenil; entre outros. 

 

Dentre os mais variados tipos penais praticados pelos infratores, verifica-se que uma 

parcela significativa destes crimes repercute interestadual e/ou internacionalmente, o que 

evidencia a importância estratégica das rodovias federais e dos trabalhos realizados pela 

PRF no tocante à temática segurança pública nacional. 

 

Em cumprimento às atribuições institucionais que lhe são afetas, a PRF vem 

atuando de maneira significativa no enfrentamento à criminalidade, tanto nas vias sob sua 

responsabilidade quanto nas áreas adjacentes, objetivando a preservação da incolumidade 

pública, a garantia da segurança patrimonial e a manutenção da paz social. 

 

A PRF, principalmente em função do modal rodoviário adotado pelo Brasil, possui 

características que a diferencia dos demais Órgão integrantes da Segurança Pública. Esta 

Instituição tem se mostrado firme no enfrentamento à criminalidade, tendo em seu favor 

alguns pontos próprios do exercício de seu mister, quais sejam: 

 

 Vasta malha de rodovias federais, sua principal área de atuação; 

 Efetivo Policial devidamente treinado e motivado; 

 Ampla experiência adquirida a partir das iterações constantes com as 

situações de crime; 

 Facilidade de disseminação de informações e conhecimento, em decorrência 

de uma cadeia hierárquica horizontalizada e de uma área de ensino atuante; 

 Facilidade de mobilização de efetivo, com possibilidade de alocação 

imediata de recursos humanos e materiais em qualquer parte do território 

nacional. 

 

O enfrentamento aos mais diversos tipos de crimes que ocorrem no âmbito das 

rodovias federais e suas imediações, tem integrado a rotina de trabalho da PRF, com a 

produção de resultados significativos. Vejamos alguns exemplos: 

 

Estatística 2013 

Cocaína (kg) 5.863,16 

Crack (kg) 1.994,18 

Maconha (T) 117,67 

Pés de maconha (Un.) 16.773 

Haxixe (Un.) 93.547 

Anfetamina / Barbitúricos (Un.) 249.145 

Cigarro (Pac.) 6.090.138 

Munições (Un.) 53.500 

Armas (Un.) 1.831 
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Animais Silvestres 12.202 

Carvão (m³) 11.050 

Madeira (m³) 108.729 

Pescados (T) 51.149 

Total de Ocorrências de Crimes Ambientais 1.381 

Total de Pessoas Detidas 33.419 

Veículos Recuperados 5.094 

Menores Infratores apreendidos 1.547 

 

Assim, a atuação da Polícia Rodoviária Federal no combate às diversas modalidades 

criminosas, no âmbito das rodovias federais e em outras áreas mediante parcerias 

específicas, como o Ministério Público, os Órgãos Fazendários, de Proteção Ambiental, de 

Proteção de Direitos Humanos, de Proteção à Infância e Adolescência, contribuem de 

forma relevante para a redução da criminalidade e da violência no país. 

 

D. Aumentar a Percepção de Segurança dos Usuários das Rodovias Federais 

 

A percepção pode ser descrita como um processo de selecionar, organizar e 

interpretar os estímulos e as impressões sensoriais disponíveis no meio ambiente, 

atribuindo-lhes significados próprios. É um processo interno e individual, de modo que um 

determinado objeto no mundo real, e aqui poderíamos considerar a própria segurança 

pública como objeto, será percebido de inúmeras formas a depender do olhar de cada 

indivíduo.  

 

Quanto à Percepção de Segurança, partindo-se do conceito atribuído à percepção, 

esta poderia ser definida como sendo a impressão ou sentimento que cada indivíduo possui 

do nível de segurança presente no ambiente em que vive.  

 

Neste sentido, o aumento da Percepção de Segurança dos Usuários das Rodovias 

Federais extrapola os limites dos resultados das ações realizadas pela PRF, ou seja, não 

basta reduzir a violência no trânsito, assegurar a livre circulação nas rodovias federais e 

contribuir com redução da criminalidade e da violência no país, a questão em assunto esta 

intimamente relacionada à leitura que cada indivíduo faz do meio e que está inserido. 

 

Ao estabelecer o aumento da percepção de segurança como resultado institucional 

em seu planejamento estratégico, a PRF busca gerar no cidadão a percepção do incremento 

do nível de segurança pública obtido no ambiente das rodovias federais como consequência 

direta da obtenção dos outros resultados institucionais (redução da violência no trânsito, da 

criminalidade e assegurar a livre circulação nas rodovias federais), além de outros fatores a 

serem trabalhados nessa direção. 

 

Com vistas a fornecer esse retorno à sociedade, a PRF, voltada para uma gestão com 

foco na excelência dos serviços prestados, valer-se-a de alguns mecanismos principais, a 

saber: 

 



RELATÓRIO DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2013 – DPRF/MJ 

 

24 de 185 

 Fortalecer sua imagem institucional junto à sociedade com ações de divulgação dos 

resultados alcançados em relação à redução da violência no trânsito, ao combate à 

criminalidade e às ações de garantia de livre circulação do trânsito; 

 Fortaler e modernizar o policiamento ostensivo, por meio de um planejamento 

adequado, ampliando sua presença ostensiva em trechos de rodovia federal e 

períodos específicos onde haja uma maior incidência de situações de risco à 

segurança de seus usuários, otimizando os recursos humanos e materiais; 

 Ampliar o monitoramento das rodovias federais com recursos tecnológicos 

avançados, visando coibir comportamentos de risco à segurança viária, bem como 

outras ações delituosas. Com o monitoramento a distância a instituição amplia seu 

controle com menos recursos, criando nos usuários a sensação de observação 

constante de suas ações, produzindo uma espécie de efeito panóptico, inibindo 

condutas impróprias de alguns e dando tranquilidade aos demais. 

 Articular parcerias e estreitar relações com o órgão executivo rodoviário visando 

melhorar as condições de segurança da via, do ponto de vista de infraestrutura, ou 

seja, condições de trafegabilidade do pavimento e da sinalização viária.  

 

 

 

Por fim, tendo em vista que a legislação brasileira, os normativos federais e as 

decisões do Tribunal de Contas da União vêm exigindo cada vez mais a profissionalização 

do serviço público federal, com foco no planejamento das ações e no controle dos 

investimentos e resultados, salientamos que no dia 14 de fevereiro de 2014, foi publicado 

no Boletim de Serviço DPRF nº 12, o Plano Estratégico da Polícia Rodoviária Federal – 

PRF para o período de 2013 a 2020, conforme descrito abaixo: 

 

 
PORTARIA Nº 28, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art.1º Instituir o Plano Estratégico da Polícia Rodoviária Federal – PRF 

para o período de 2013 a 2020, conforme detalhado nesta Portaria. 

 

Art. 2º Para fins de compreensão e aplicação desta Portaria, ficam 

definidos os seguintes conceitos: 

I - Planejamento Estratégico: processo deanalisar uma organização em 

relação ao seu ambiente interno e externo, e, a partir desse diagnóstico, 

definir a situação desejada para a organização no longo prazo, bem como 

formular diretrizes e ações a serem adotadas para alcançar esse objetivo, 

por meio de um direcionamento que possa ser sistematicamente 

perseguido e monitorado; 

II - Plano Estratégico: é o produto do Planejamento Estratégico, 

consolidando e formalizando a estratégia definida, sendo este composto 

pelas seguintes perspectivas: 
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a) Referencial Estratégico: é a diretriz basilar para a construção do Plano 

Estratégico, ou seja, é onde estão contidas a Missão, a Visão de Futuro e 

os Valores da organização; 

b) Retorno à Sociedade: são os resultados que a organização efetivamente 

busca entregar à sociedade em retorno aos investimentos realizados 

(Investimentos Estratégicos), sendo estes resultados institucionais uma 

decorrência natural da gestão de seus recursos e da execução de suas 

atividades (Processos Estratégicos); 

c) Processos Estratégicos: são atividades estratégicas da organização, que 

mediante aproveitamento adequado dos meios disponíveis (Investimentos 

Estratégicos), busca o atingimento dos macro-objetivos institucionais 

(Retorno à Sociedade); e 

d) Investimentos Estratégicos: são os recursos investidos pela sociedade 

na organização, de forma que esta possa gerir e executar adequadamente 

suas atividades (Processos Estratégicos), transformando esses 

investimentos em resultados sociais efetivos (Retorno à Sociedade); 

III - Missão: define a razão de existir de uma organização, delimitando 

claramente seufoco de atuação; 

IV - Visão de Futuro: define o que a organização pretende se tornar e o 

seu posicionamento estratégico ao final do horizonte temporal do seu 

Plano Estratégico; 

V - Valores: virtudes características da organização que devem ser 

preservadas e incentivadas, de forma que os fins pretendidos sejam 

alcançados por meios adequados e legítimos; 

VI - Lema: é uma ideia expressa por uma frase curta que, internamente, 

serve de guia e de motivação para a organização, condensando valores 

que justificam uma ação comum, assim como, externamente, tem a função 

de comunicar essa ideia para os diversos intervenientes da organização; 

VII - Mapa Estratégico: representação gráfica do Plano Estratégico da 

organização, visando a facilitar sua comunicação e disseminação, sendo 

composto basicamente por caixas de texto contendo os resultados e 

objetivos definidos pelo plano, e setas direcionais representando as 

relações de causa e efeito entre esses objetivos; 

VIII - Memorial Descritivo: documento que descreve o conteúdo do Plano 

Estratégico da organização em texto livre, com o objetivo de facilitar sua 

compreensão e mitigar o risco de entendimentos ambíguos; 

IX - Gestão Estratégica: é o processo de monitorar, controlar, avaliar, 

revisar e direcionar, de forma cíclica e contínua, a aplicação do Plano 

Estratégico; 

X - Objetivo: é a descrição abrangente de um fim que se quer atingir, 

devendo orientar o processo decisório em favor de sua consecução 

epodendo ser segmentado em metas; 

XI - Objetivo Estratégico: é um objetivo componente da perspectiva 

“Processos Estratégicos” ou da perspectiva “Investimentos Estratégicos”, 

do Plano Estratégico da PRF; 

XII - Ação: é aquilo que efetivamente se busca executar para atingir um 

objetivo, podendo ser classificada como um Processo, quando se trata de 

uma ação contínua e repetitiva, ou como um Projeto, quando se trata de 

uma ação única, ou seja, com início e fim bem delimitados; 
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XIII - Projeto: esforço temporário, com início e fim bem delimitados, 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo, ou 

seja, buscando uma inovação; 

XIV - Projeto Estratégico: é um projeto que, devido ao seu porte, 

complexidade, multidisciplinaridade, impacto e/ou relevância, foi 

classificado como estratégico; 

XV - Meta: é a definição de um resultado objetivamente mensurável a ser 

alcançado em determinado prazo, em geral vinculado a Indicadores de 

Desempenho e/ou a marcos muito bem definidos; 

XVI - Meta Estratégica: é uma meta relacionada a um Objetivo 

Estratégico, podendo ser vinculada a um Indicador de Desempenho ou a 

uma Ação referente a este objetivo; 

XVII - Plano Diretor Temático: é o desdobramento do Plano Estratégico 

em planos que direcionam as ações específicas de cada área temática da 

organização, de forma que todas atuem alinhadas e convirjam para os 

mesmos objetivos estratégicos; 

XVIII - Plano Tático Regional: é o produto do planejamento de ações da 

Regional, baseado no Plano Estratégico e nos Planos Diretores Temáticos, 

e a eles alinhados, abrangendo todos as áreas da Regional, de forma que 

suas ações estejam alinhadas com as diretrizes nacionais e convirjam para 

os mesmos objetivos estratégicos e temáticos; 

XIX - Indicador de Desempenho: é um método definido para medir o 

desempenho de um determinado processo ou objetivo, em geral para 

monitorar o atingimento de metas e/ou a variação de desempenho de um 

processo ao longo do tempo; 

XX - Polaridade: sentido de leitura de um indicador de desempenho, de 

forma a avaliar seu resultado, podendo ser positiva (quanto maior é o 

valor, melhor é o resultado), negativa (quanto menor é o valor, melhor é o 

resultado) ou neutra (quando não é possível definir qual o melhor 

resultado apenas a partir do valor obtido, devendo este ser analisado frente 

ao contexto de sua obtenção); 

XXI - Índice Ponderado: índice calculado a partir de uma fórmula 

definida que leva em conta diferentes fatores de avaliação, variáveis e 

pesos; 

XXII - Acidente Grave: acidente de trânsito em que houve pelo menos um 

óbito ou um ferido com lesões classificadas como graves; 

XXIII - Percepção de Segurança nas Rodovias Federais: é um valor obtido 

mediante pesquisa de opinião (survey) junto aos usuários de rodovias 

federais, visando aferir o quanto estes se sentem seguros quando 

trafegando em rodovias federais, em relação à possibilidade de serem 

vítimas de ações criminosas ou de se envolverem em acidentes de trânsito; 

XXIV - Ronda: viatura de policiamento ostensivo (caracterizada), em 

atividade de patrulhamento preventivo, trafegando ou estacionada de 

forma ostensiva, com a presença de pelo menos uma equipe junto ao 

veículo, ao longo de rodovia sob a circunscrição da PRF, sendo este ponto 

obrigatoriamente fora de um posto fixo de fiscalização (não são 

contabilizados como “ronda” os deslocamentos e paradas referentes ao 

atendimento de ocorrências, à participação em comandos ou quaisquer 

outras atividades não correlatas à atividade de patrulhamento preventivo); 

XXV - Resgate Emergencial Profissional: 
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atendimento pré-hospitalar e/ou remoção de vítima de acidente de trânsito 

realizados por profissionais capacitados para tal, utilizando-se de insumos, 

equipamentos e veículos apropriados a esta finalidade, mesmo que 

adaptados; 

XXVI - Operações de Enfrentamento aos Crimes Contra os Direitos 

Humanos: operações policiais que visam à prevenção e à repressão aos 

crimes que atentam contra os Direitos Humanos; e 

XXVII - Ações de Conscientização e Promoção dos Direitos Humanos: 

ações com a iniciativa e/ou participação da PRF, visando a 

conscientização e a promoção dos Direitos Humanos, notadamente 

eventos educativos, campanhas de conscientização e atendimentos a 

vítimas de violência, voltados tanto para o público interno, quanto para o 

externo. 

 

CAPÍTULO II 

DO PLANO ESTRATÉGICO 

 

Art. 3º O Plano Estratégico da PRF é composto pelas seguintes 

perspectivas: 

I - Referencial Estratégico; 

II - Retorno à Sociedade; 

III - Processos Estratégicos; e 

IV - Investimentos Estratégicos. 

 

Art. 4º O Plano Estratégico da PRF é único para todo o órgão, gerando 

efeitos e norteando todas as suas instâncias decisórias e executórias, ou 

seja, todas as decisões e ações da PRF devem estar vinculadas, direta ou 

indiretamente, a esse Plano Estratégico, devendo sempre objetivar o 

cumprimento da Missão e o atingimento da Visão de Futuro, exercendo 

seus Valores. 

§ 1º Quaisquer decisões ou ações em desacordo com o previsto no caput 

deste artigo serão consideradas desvio do foco estratégico e desperdício 

de capacidade produtiva, devendo, portanto, ser evitadas ao máximo. 

§ 2º É vedada a elaboração, a manutenção ou a divulgação de quaisquer 

outros planos internos da PRF com características ou nominados como 

planos estratégicos. 

 

Art. 5º O Plano Estratégico da PRF é desdobrado em: 

I - Planos Diretores Temáticos; e 

II - Planos Táticos Regionais. 

Parágrafo único. O desdobramento do Plano Estratégico da PRF em 

Planos Diretores Temáticos e em Planos Táticos Regionais será 

regulamentado oportunamente em normativos específicos. 

 

Art. 6º Fica definido o Mapa Estratégico da PRF na forma apresentada no 

Anexo I desta Portaria. 

 

Art. 7º Fica definido o Memorial Descritivo do Plano Estratégico da PRF 

na forma apresentada no Anexo II desta Portaria. 

 

CAPÍTULO III 



RELATÓRIO DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2013 – DPRF/MJ 

 

28 de 185 

DO REFERENCIAL ESTRATÉGICO 

 

Art. 8º Fica definida como a Missão da PRF: “Garantir segurança com 

cidadania nas rodovias federais e nas áreas de interesse da União”. 

 

Art. 9º. Fica definida como a Visão de Futuro da PRF: “Ser reconhecida 

pela sociedade brasileira por sua excelência e efetividade no trabalho 

policial e pela indução de políticas públicas de segurança e cidadania”. 

 

Art. 10. Ficam definidos como os Valores da PRF: 

I - Profissionalismo; 

II - Cordialidade; 

III - Honestidade; 

IV - Equidade; 

V - Proatividade; 

VI - Comprometimento; 

VII - Espírito de Equipe; 

VIII - Transparência; e 

IX - Responsabilidade Socioambiental. 

 

Art. 11. O Lema da PRF será definido por meio de concurso e/ou enquete 

junto ao seu público interno, conforme regras a serem definidas em ato 

específico. 

 

Art. 12. É vedada a elaboração, a manutenção e a disseminação de 

quaisquer outras formas de Missão, Visão de Futuro, Valores e Lema 

diferentes das previstas nesta Portaria, incluindo aquelas referentes a 

atividades ou setores específicos, mesmo que com outras denominações. 

 

Art. 13. As normas de comunicação da PRF, nas suas diversas formas, 

devem contemplar medidas para incentivar a divulgação em massa da 

Missão, da Visão de Futuro, dos Valores e do Lema da PRF, tanto interna 

quanto externamente. 

 

CAPÍTULO IV 

DO RETORNO À SOCIEDADE 

 

Art. 14. Fica definido como “Retorno à Sociedade” o seguinte conjunto de 

resultados institucionais: 

I - reduzir a violência no trânsito das rodovias federais; 

II - assegurar a livre circulação nas rodovias federais; 

III - contribuir para a redução da criminalidade e da violência no país; e 

IV - aumentar a percepção de segurança dos usuários das rodovias 

federais. 

 

CAPÍTULO V 

DOS PROCESSOS ESTRATÉGICOS 

 

Art. 15. Os “Processos Estratégicos” são compostos pelos seguintes 

objetivos estratégicos: 

I - Vetor “Segurança com Cidadania”: 
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a) fomentar e potencializar ações de educação para o trânsito; 

b) fortalecer e modernizar a fiscalização e o policiamento ostensivo; 

c) intensificar ações de garantia e promoção dos Direitos Humanos; 

d) ampliar e aperfeiçoar o resgate emergencial e o atendimento pré-

hospitalar;  e 

e) aprimorar o registro de ocorrências e implantar a perícia de acidentes. 

II - Vetor “Articulação”: 

a) fomentar melhorias legais e estruturais relacionadas à missão da PRF; e 

b) articular parcerias e intensificar a cooperação nacional e internacional. 

III - Vetor “Comunicação”: 

a) fortalecer a imagem institucional da PRF; e 

b) melhorar a comunicação interna e externa. 

IV - Vetor “Gestão”: 

a) estabelecer um modelo eficaz de gestão participativa; 

b) implantar um modelo de gestão baseado em resultados; 

c) desenvolver a cultura de gestão de projetos; 

d) mapear, otimizar, padronizar e sistematizar processos de trabalho; e 

e) intensificar e aprimorar o uso da tecnologia da informação e a produção 

de conhecimento. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS 

 

Art. 16. Os “Investimentos Estratégicos” são compostos pelos seguintes 

objetivos estratégicos: 

I - Vetor “Pessoas”: 

a) adequar o quadro de pessoal às necessidades; 

b) mapear e desenvolver competências com enfoque estratégico; 

c) potencializar o bem-estar, a motivação e o desempenho dos servidores; 

e 

d) intensificar o orgulho de pertencer à PRF e fortalecer seus valores 

institucionais. 

II - Vetor “Logística e Infraestrutura”: 

a) assegurar recursos financeiros e otimizar sua execução; e 

b) prover meios e infraestrutura adequados ao desempenho das atividades. 

 

CAPÍTULO VII 

DOS INDICADORES DE DESEMPENHO ESTRATÉGICOS 

 

Art. 17. Os Indicadores de Desempenho Estratégicos são aqueles 

definidos no Anexo III desta Portaria, contendo: perspectiva, vetor, 

resultado esperado / objetivo a ser alcançado, título, forma de cálculo, 

polaridade, área responsável pela medição e áreas responsáveis pelo 

resultado. 

§ 1º Devem ser direcionados recursos e ações de forma a viabilizar a 

medição periódica dos Indicadores de Desempenho Estratégicos. 

§ 2º Até que a medição de um Indicador de Desempenho Estratégico seja 

possível, este deve ser apresentado como “em construção”. 

 

Art. 18. A análise dos resultadosreferentes ao “Retorno à Sociedade”, aos 

“Processos Estratégicos” e aos “Investimentos Estratégicos” deve ser 
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baseada nos valores advindos dos respectivos Indicadores de Desempenho 

Estratégicos, acompanhados das devidas contextualizações, admitindo-se, 

quando necessário, a complementação com informações adicionais. 

 

Art. 19. Os Indicadores de Desempenho Estratégicos deverão ser medidos 

regularmente e ter seus resultados amplamente divulgados interna e 

externamente. 

 

Art. 20. Sempre que possível, os Indicadores de Desempenho Estratégicos 

devem ter seus resultados medidos e divulgados de forma separada por 

Regional e demais subunidades. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA GESTÃO ESTRATÉGICA 

 

Art. 21. Fica instituído o Comitê de Gestão Estratégica da Polícia 

Rodoviária Federal – COGEST. 

 

Art. 22. Compete ao COGEST: 

I - acompanhar, avaliar e orientar a execução do Plano Estratégico da 

PRF, definindo a priorização e o direcionamento de ações e de recursos 

para a consecução de seus objetivos; 

II - revisar anualmente o Plano Estratégico da PRF, a fim de mantê-lo 

sempre adequado à estratégia e ao ambiente de atuação da PRF, prezando 

por sua estabilidade e continuidade; e III - regulamentar, analisar, revisar 

e aprovar os Planos Diretores Temáticos e os Planos Táticos Regionais, 

bem como acompanhar, avaliar e orientar sua execução. 

 

Art. 23. O COGEST é formado pelos titulares das seguintes áreas: 

I - Direção-Geral; 

II - Chefia de Gabinete da Direção-Geral; 

III - Coordenação-Geral de Planejamento e Modernização Rodoviária; 

IV - Coordenação-Geral de Administração; 

V - Coordenação-Geral de Recursos Humanos; 

VI - Coordenação-Geral de Operações; 

VII - Corregedoria-Geral; e 

VIII - Coordenação de Inteligência; 

§ 1º O COGEST será presidido pelo Diretor-Geral da PRF em exercício. 

§ 2º Os substitutos das áreas componentes do COGEST atuarão no comitê 

como suplentes, sendo vedada a indicação de outros representantes. 

§ 3º Os membros suplentes poderão atuar somente nos casos de 

impedimento dos membros titulares. 

§ 4º As atividades do COGEST serão secretariadas pelo Gabinete da 

Direção-Geral. 

 

Art. 24. O COGEST reunir-se-á ordinariamente, a cada 3 (três) meses, 

para avaliação de resultados e direcionamento de ações. 

§ 1º O Comitê poderá reunir-se extraordinariamente, mediante 

convocação de seu Presidente. 

§ 2º O Comitê, por intermédio de seu Presidente, poderá convidar técnicos 

ou servidores da PRF para participação nas reuniões. 



RELATÓRIO DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2013 – DPRF/MJ 

 

31 de 185 

 

Art. 25. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

1.5 Macroprocessos de Apoio 

 
 Fomentar e potencializar ações de educação para o trânsito; 

 Fortalecer e modernizar a fiscalização e o policiamento ostensivo; 

 Intensificar ações de garantia e promoção dos Direitos Humanos; 

 Ampliar e aperfeiçoar o resgate emergencial e o atendimento pré-hospitalar; 

 Aprimorar o registro de ocorrências e implantar a perícia de acidentes; 

 Estabelecer um modelo eficaz de gestão participativa; 

 Implantar um modelo de gestão baseado em resultados; 

 Desenvolver a cultura de gestão de projetos; 

 Mapear, otimizar, padronizar e sistematizar processos de trabalho; 

 Intensificar e aprimorar o uso da tecnologia da informação e a produção de 

conhecimento; 

 Fomentar melhorias legais e estruturais relacionadas à missão da PRF; 

 Articular parcerias e intensificar a cooperação nacional e internacional; 

 Fortalecer a imagem institucional da PRF; 

 Melhorar a comunicação interna e externa; 

 Adequar o quadro de pessoal às necessidades; 

 Mapear e desenvolver competências com enfoque estratégico; 

 Potencializar o bem estar, a motivação e o desempenho dos servidores; 

 Intensificar o orgulho de pertencer à PRF e fortalecer seus valores institucionais; 

 Assegurar recursos financeiros e otimizar sua execução; 

 Prover meios e infraestrutura adequados ao desempenho das atividades. 

 

1.6 Principais Parceiros. 

 

 Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT; 

 Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT; 

 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU; 

 Órgãos Integrantes do Sistema Nacional de Trânsito; 

 Órgãos de Segurança Pública; 

 Receita Federal; 

 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 

IBAMA; 

 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio; 

 Ministério do Trabalho e Emprego; 

 Delegacias Regionais do Trabalho; 

 Procuradorias-Gerais dos Estados; 

 Advocacia-Geral da União – AGU; 

 Controladoria-Geral da União – CGU; 

 Tribunal de Contas da União – TCU; 
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 Forças Armadas; 

 Secretaria Nacional de Direitos Humanos; 

 Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos – SESGE/MJ; 

 Empresa Barsileira de Correios e Telégrafos – CORREIOS; 

 Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO; 

 Serviço federal de Processamento de Dados – SERPRO. 

 

 



RELATÓRIO DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2013 – DPRF/MJ 

 

33 de 185 

2. INTRODUÇÃO 

 

Instrumento de planejamento, acompanhamento e avaliação da gestão institucional, 

o presente Relatório de Gestão foi elaborado em consonância com as Instruções Normativas 

– TCU n
os

 63, de 1º de setembro de 2010, e 72, de 15 de maio de 2013, nas Decisões 

Normativas – TCU n
os

 127, de 15 de maio de 2013, e 132, de 02 de outubro de 2013, na 

Portaria – CGU nº 133, de 18 de janeiro de 2013, e na Portaria – TCU nº 175, de 09 de 

julho de 2013, que deverão compor o Relatório de Tomada de Contas Anual, relativamente 

ao exercício de 2013. 

 

O presente expediente objetiva correlacionar as metas, os resultados consolidados e 

a destinação dos recursos contemplados nos Programas 2070 – Segurança Pública com 

Cidadania, 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União e 2112 – Programa de 

Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça, no exercício de 2013.  

 

O Relatório em comento, produzido no primeiro trimestre de cada ano, referente ao 

exercício financeiro anterior, pode ser considerado como um importante instrumento de 

acompanhamento orçamentário e financeiro, assim como de avaliação dos resultados 

obtidos pela Polícia Rodoviária Federal na condução dos seus trabalhos institucionais. 

 

Em seu conteúdo, o Relatório de Gestão, conforme já referido, exibirá as 

realizações, os resultados operacionais e os índices de satisfação obtidos em função das 

metas programadas, bem assim o impacto alcançado em função das ações desempenhadas, 

considerando a estrutura atual atrelada aos recursos consignados e consequentemente 

aplicados, cujos resultados obtidos subsidiam a tomada de decisões no que concerne à 

gestão. 

 

O Relatório está organizado e sistematizado de modo a possibilitar uma justa 

visualização das ações desenvolvidas pela Polícia Rodoviária Federal no decorrer do 

exercício de 2013, bem como da sistemática da aplicação dos recursos financeiros, 

fornecendo subsídios para o planejamento de políticas de segurança pública e assistência à 

saúde. 

 

Para a sua elaboração foram utilizados como instrumentos norteadores o Plano 

Estratégico da PRF, o Plano Plurianual (PPA), o Orçamento autorizado na LOA 2013 e os 

relatórios de atividades das diversas áreas da Administração Central, das Superintendências 

e dos Distritos Regionais, o que possibilita uma perspectiva macro com acompanhamento 

setorizado, de sorte que a abordagem está centralizada na Gestão de Programas e Ações. 

 

Com o presente documento, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal encerra 

o exercício, enaltecendo sua missão institucional de preservar a vida e promover a paz 

pública com segurança cidadã como processo permanente de gestão, pela prática da 

responsabilidade social, desenvolvendo e promovendo ações comprometidas com a 

segurança, a cidadania e a integridade física e patrimonial dos usuários das rodovias 

federais. 
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Abaixo estão relacionados os itens aplicáveis a esta UJ para os quais, no entanto, 

não houveram registros de ocorrências no exercício 2013, como também os itens cujas 

naturezas jurídicas não se aplicam a esta Unidade, todos antecedidos pela numeração 

atribuída pelo Anexo II da Decisão Normativa TCU nº 127, de 15 de maio de 2013: 

 

Itens não Aplicáveis ou que não Ocorreram: 

 

Parte “A” do Anexo II da D.N. TCU Nº 127, de 15/05/2013: 

3.3 Remuneração Paga a Administradores; 4.7 Gestão de Precatórios; 6.3 Distribuição 

Espacial dos Bens Imóveis Locados de Terceiros; 11.3 Demonstrações Contábeis e Notas 

Explicativas previstas na Lei nº 4.320/1964 e pela NBC T 16.6 aprovada pela Resolução 

CFC nº 1.133/2008; 11.4 Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas exigidas pela Lei 

nº 6.404/1976; 11.5 Composição Acionária das Empresas Estatais; 11.6 Relatório de 

Auditoria Independente. 
 

Parte “B” do Anexo II da D.N. TCU Nº 127, de 15/05/2013: 

Todos os Itens. 
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3. PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS. 
 

3.1 Planejamento da unidade 

 

O planejamento estratégico do Órgão tem a abrangência dos anos 2013 a 2020. 

 

As características inerentes ao trânsito rodoviário e à grande extensão da malha 

viária brasileira favorecem a proliferação das ações criminosas e dificultam, sobremaneira, 

o planejamento e deliberação acerca da sistemática mais apropriada para cada situação 

fática que se apresente.  

 

Neste sentido, cumpre registrarmos que vários são os tipos de crimes cometidos ao 

longo das rodovias federais, não se restringindo aos de cunho patrimonial, vejamos: crimes 

de evasão fiscal e de divisas, transporte ilegal de madeiras e animais silvestres, exploração 

sexual de crianças e adolescentes, tráfico de pessoas, tráfico de drogas, contrabando, 

descaminho, transporte de materiais irregulares e falsificados, dentre outros. 

 

A prática de condutas delitivas, sabidamente, causa enormes prejuízos econômicos, 

financeiros e sociais ao País, razão pela qual a temática segurança pública sempre esta 

inserida dentre o rol de prioridades dos Governos, que, dioturnamente, envidam os esforços 

possíveis e disponíveis na busca por um formato de política pública que possibilite garantir 

a paz social.  

 

O foco de atuação da PRF está inserido em uma visão de efetiva proteção ao 

cidadão, proporcionada pela sua ampla e irrestrita presença nos mais variados pontos do 

território nacional, graças ao modal rodoviário adotado pelo Brasil, aliada à sua contínua e 

dedicada prática de combate e repressão ao crime, com vistas ao aumento da sensação 

coletiva de segurança. 

 

A PRF busca atingir seus objetivos através da execução das ações do programa 

correspondente à segurança pública nas rodovias federais, que vão desde atividades de 

saúde, voltadas aos usuários das rodovias federais, às atividades de educação para o 

trânsito. 

 

Outro ponto que merece especial atenção dos entes públicos, dentre os quais está 

inserida a PRF, são os acidentes de trânsito, que, também, provocam prejuízos enormes à 

sociedade brasileira.  

 

Os acidentes de trânsito interferem diretamente na saúde pública, demandando 

gastos extremamente vultosos no tratamento hospitalar das vítimas, que em muitos casos 

ficam com seqüelas irreversíveis, além de provocar danos intangíveis e irreparáveis na vida 

social, econômica e familiar dos cidadãos. 

 

Com o objetivo de reduzir o número de acidentes e, consequentemente, os reflexos 

negativos deles decorrentes, a PRF tem procurado implementar uma metodologia de 
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trabalho mais efetiva, utilizando-se de assistência direta ao cidadão, orientações aos 

usuários das rodovias, campanhas educativas, dentre outros. 

 

O certo é que este Órgão vem delineando suas estratégias de atuação buscando 

acompanhar esse processo evolutivo, que decorre da diversificação das demandas sociais, 

dentre as quais estão inseridas aquelas que requerem uma ação do governo mediante a 

integração do aparato estatal existente. 

 

Neste norte, a PRF tem fornecido subsídios para que os Estados Federados e entes 

do Governo Federal venham a implementar políticas públicas, a exemplo do Ministério da 

Saúde, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério do Meio Ambiente, Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA e Agência Nacional de Transportes Terrestres – 

ANTT, entre outros. 

 

O planejamento de atuação deste Órgão de Segurança Pública tem-se desenvolvido 

no intuito de estabelecer ações integradas com os demais Órgãos Administrativos, bem 

como com os administrados em geral, para, cada vez mais, prestar um serviço relevante e 

de qualidade à Sociedade, público-alvo de todas as atividades empreendidas pela PRF. 

 

Outros fatores sociais identificados são: apoio à sociedade nas situações de 

calamidade pública, como enchentes, queimadas e queda de barreiras e estradas, bem como 

o acompanhamento e controle dos reflexos causados pelas manifestações reivindicatórias, 

que contemplam demandas sociais várias, onde frequentemente ocorre o bloqueio de 

rodovias federais, trazendo inúmeros prejuízos à população. 

 

Neste contexto, para o perfeito desempenho de suas competências institucionais, 

faz-se necessário que sua atividade-meio, Administrativa, execute suas atribuições em 

sintonia com a atividade-fim, Operacional, dotando-a dos recursos necessários para tanto. 

 

De acordo com o PPA a PRF deverá atuar, durante o quadriênio 2012-2015, nas 

seguintes ações/metas: 

 

 Ampliar a quantidade total de procedimentos de fiscalização de pessoas nas 

rodovias federais para 24.000.000 no quadriênio 2012-2015; 

 Implantar 66 monitoramentos eletrônicos (OCR) - Sistema Alerta Brasil em 

Regiões de Fronteiras; 

 Implementação de um Sistema de Tratamento de Dados de Inteligência Policial do 

Departamento de Polícia Rodoviária Federal nas fronteiras; 

 Implantar 166 monitoramentos eletrônicos (OCR) - Sistema Alerta Brasil; 

 Mapear as competências necessárias para o desempenho das atribuições da Polícia 

Rodoviária Federal, identificando os perfis adequados, em especial às atividades de 

liderança e gestão, bem como aperfeiçoar os mecanismos de avaliação de 

desempenho e valorização dos servidores; 

 Realizar ações de capacitação dos servidores da Polícia Rodoviária Federal, de 

modo a ajustar as competências institucionais, qualificando 85% dos servidores com 

no mínimo 30 horas aula de capacitação anual; 
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 Reformar as unidades operacionais de apoio ao policiamento rodoviário federal da 

Polícia Rodoviária Federal. 

 Alcançar 500.000 pessoas, anualmente, com ações de educação para o trânsito até 

2015; 

 Ampliar a parceria com o Ministério da Saúde mediante a implantação do SAMU 

Rodoviário Nacional; 

 Ampliar a quantidade total de veículos fiscalizados nas rodovias federais para 

24.000.000 no quadriênio 2012-2015; 

 Ampliar a quantidade total de procedimentos de fiscalização de alcoolemia nas 

rodovias federais para 6.000.000 no quadriênio 2012-2015; 

 Implantar o Centro de Estudos de Segurança Viária; 

 Implementar centrais de comando e controle em todas as regionais do Departamento 

de Polícia Rodoviária Federal (DPRF) com objetivo de monitorar, despachar e 

controlar as ações operacionais, utilizando-se de sistemas de informações 

integrados; 

 Monitorar eletronicamente com câmeras de vigilância 200 pontos críticos de 

rodovias; 

 Aquisição de 15 veículos scanner para operações de fronteira; 

 Ampliar a cobertura de videomonitoramento para os 100 principais trechos críticos 

de acidentes no quadriênio 2012-2015; 

 Implantação de 4 novas bases de resgate aeromédico; 

 Integração do Plano Nacional Viário (PNV) com o Sistema de Processamento de 

Multas (SISCOM); 

 Modernização do Sistema BR-BRASIL/PRF como sistema único de atendimento de 

acidentes. 

 

Adicionalmente à execução das ações previstas no PPA, quadriênio 2012-2015, 

próprias deste Órgão integrante do Sistema Nacional de Segurança Pública, a PRF também 

participa dos trabalhos relacionados às metas descritas abaixo: 

 

 Implantar 325 Sistemas de Monitoramento e Controle Fronteiriço - (Unidades 

Responsáveis pela meta: SENASP/DPRF/DPF); 

 Capacitar 5.000 Policiais Rodoviários Federais em ações específicas voltadas para 

grandes eventos - (Unidades Responsáveis pela meta: SENASP/SESGE/DPRF); 

 Implantação do Sistema Integrado de Comando e Controle, com 02 Centros 

Integrados de Comando e Controle Nacionais, 12 Centros Integrados de Comando e 

Controle Regionais nos Estados-sede, 27 Centros de Comando e Controle Móveis 

para as sedes da Copa e centros de treinamento das seleções - (Unidades 

Responsáveis pela meta: SENASP/SESGE/DPRF); 

 Apreender 150.717 kg de cocaína (cloridrato, pasta base, crack e outra formas de 

apresentação) apreendida - (Unidades Responsáveis pela meta: 

SENASP/DPRF/DPF); 

 Apreender 52.000 armas de fogo - (Unidades Responsáveis pela meta: 

SENASP/DPRF/DPF); 

 Implantação de 350 unidades de próprios nacionais residenciais nas fronteiras - 

(Unidades Responsáveis pela meta: DPRF/DPF); 
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 Consolidar mecanismos estratégicos de cooperação e planejamento integrado com 

organismos internacionais, com países fronteiriços, com entes públicos federais, 

estaduais e municipais, bem como com entes privados - (Unidades Responsáveis 

pela meta: SENASP/DPRF/DPF/SNJ); 

 Elaboração de um Plano de Aviação em Segurança Pública para os Estados 

Fronteiriços - Plano Estratégico de Fronteiras - (Unidades Responsáveis pela meta: 

SENASP/DPRF/DPF); 

 Realizar 5.314.891 ações de fiscalização de pessoas, veículos, aeronaves e 

embarcações nas fronteiras no período de 2012 a 2015 - (Unidades Responsáveis 

pela meta: SENASP/DPRF/DPF); e 

 Produzir 68.000 documentos através da metodologia prevista no Ciclo de Produção 

do Conhecimento de Inteligência (52.000 da Polícia Federal e 16.000 da Polícia 

Rodoviária Federal) - (Unidades Responsáveis pela meta: DPRF/DPF).  

 

Com o intuito de gerenciar os objetivos da Polícia Rodoviária Federal, alinhando o 

planejamento estratégico do órgão com as metas do PPA o Escritório de Projetos 

Estratégicos do DPRF fomenta a construção, o desenvolvimento e o acompanhamento de 

Projetos que possam gerenciar as demandas macros da PRF. 

 

 

3.2 Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados. 

 

O item 2.2.1 Programa Temático (Quadro A.2.2.1 – Programa Temático) integrante 

do Sumário previsto no Anexo Único da Portaria – TCU nº 175, de 09 de julho de 2013, 

não se aplica a este Órgão, haja vista que o DPRF/MJ não possui Programa Temático ou 

Programa de Gestão, Manutenção e Serviço ao Estado, definidos no PPA (Lei nº 

12.593/2012) sob sua responsabilidade direta. 

 

Estes itens ficaram sob a responsabilidade das unidades jurisdicionadas que 

abranjam secretaria-executiva de ministério ou de secretaria com status de ministério. Em 

tal situação deve ser preenchido um quadro para cada programa temático que apresente na 

lei orçamentária recursos alocados ao ministério ou à secretaria com status de ministério. 

 

O item 2.2.3.4 Ações – Orçamento de Investimento – OI (Quadro A.2.2.3.4 – Ações 

de Orçamento de Investimento) integrante do Sumário previsto no Anexo Único da Portaria 

– TCU nº 175, de 09 de julho de 2013, não se aplica a este Órgão, haja vista que, nos 

termos do contido no Art. 165, § 5º, Inciso II, da Constituição Federal, o orçamento em 

assunto refere-se às empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria 

do capital social com direito a voto, logo, este item não se aplica à PRF. 
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3.2.1 Objetivo. 

 

3.2.1.1 Objetivo nº 833. 

Quadro III – Objetivo 833 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Fortalecer a segurança viária e a educação para o trânsito, ampliando a capacidade de policiamento, 

monitoramento e fiscalização nas rodovias federais e integrando ações relacionadas à temática.  

Código 833 Órgão DPRF 

Programa Segurança Pública com Cidadania Código 2070 

   

METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS 

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade 

medida 

a) Prevista 

2015 

b)Realizada 

em 2013 

c)Realizada 

até 2013 

d)% 

Realização 

(c/a) 

1 

Alcançar 500.000 pessoas, 

anualmente, com ações de 
educação para o trânsito.  

Pessoas 2.000.000 353.960 563.960 28,2% 

2 

Ampliar a cobertura de 

videomonitoramento para os 

100 principais trechos críticos 

de acidentes no quadriênio 

2012-2015. 

trechos 100 1 1 1,00% 

3 

Ampliar a parceria com o 

Ministério da Saúde mediante 

a implantação do SAMU 

Rodoviário Nacional 

Não 

quantificável 
n/a n/a n/a 0 

4 

Ampliar a quantidade total de 

procedimentos de fiscalização 

de alcoolemia nas rodovias 

federais para 6.000.000 no 

quadriênio 2012-2015 

Procedimentos 6.000.000 1.523.334 1.919.472 31,99% 

5 

Ampliar a quantidade total de 

veículos fiscalizados nas 

rodovias federais para 

24.000.000 no quadriênio 

2012-2015 

Veículo 24.000.000 8.056.978 0 33% 

6 
Implantação de 4 novas bases 

de resgate aeromédico 
Base 0 0 0 0 

7 
Implantar o Centro de 

Estudos de Segurança Viária 

Não 

quantificável 
n/a n/a n/a 0 

8 

Implementar centrais de 

comando e controle em todas 

as regionais do Departamento 

de Polícia Rodoviária Federal 

Não 

quantificável 
n/a n/a n/a 0 
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(DPRF) com objetivo de 

monitorar, despachar e 

controlar as ações 

operacionais, utilizando-se de 

sistemas de informações 

integrados 

9 

Integração do Plano Nacional 

Viário (PNV) com o Sistema 

de Processamento de Multas 

(SISCOM) 

Não 

quantificável 
n/a n/a n/a 0 

10 

Modernização do Sistema 

BR-BRASIL/PRF como 

sistema único de atendimento 

de acidentes 

Não 

quantificável 
n/a n/a n/a 0 

11 

Monitorar eletronicamente 

com câmeras de vigilância 

200 pontos críticos de 

rodovias 

pontos 200 78  0  0 

 

NOTA: O PPA 2012-2015 não contemplou em sua estrutura a fragmentação da meta 

prevista para todo o período, razão pela qual o preenchimento de alguns campos da coluna 

referente à Meta Física prevista para o exercício 2012 restou prejudicado. 

 

Análise Situacional: 

Fonte: (SIOP) 

 

Código 833 – sequencial 1: Foram desenvolvidas ações de educação para o trânsito, 

conscientizando 210.000 pessoas durante o ano de 2012 e 353.960 pessoas em 2013. Dessa 

forma, até o momento, tem-se 563.960 pessoas alcançadas com ações de educação para o 

trânsito. 

 

Código 833 – sequencial 2: Foi implantado o sistema de videomonitoramento no 

estado do Rio Grande do Sul, o qual cobre 4 trechos críticos de acidentes, totalizando 40 

Km de extensão, tendo sido observada uma redução próxima a 75% nos acidentes com 

vítimas fatais nesse trecho. 

 

Está em fase de implantação o projeto de videomonitoramento da PRF no Distrito 

Federal, que cobrirá mais 9 trechos críticos, totalizando 90 Km com o sistema inteligente de 

videomonitoramento. 

 

A implementação do Sistema Inteligente de Videomonitoramento de Rodovias nos 

100 principais trechos críticos de acidentes, no quadriênio 2012 - 2015, torna-se inviável, 

visto que são trechos de 10km, que totalizam 1.000 Km de rodovias dispostos em 19 

unidades da federação. Considerando que 1 câmera de videomonitoramento tem uma 

cobertuda de no máximo 2 km, seriam necessários, no mínimo, 500 pontos de 

monitoramento, mais as centrais de comando e controle. Diante do exposto, não há previsão 

de orçamento até 2014, com vistas ao custeio do sistema em todos os 100 trechos críticos.  
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Código 833 – sequencial 3: Iniciativas para ampliação da parceria entre a PRF e SAMU 

foram intensificadas em 2012 e 2013, mediante convênios do Ministério da Saúde e 

Ministério da Justiça, no que se refere a ambulâncias de atendimento pré-hospitalar. Para o 

ano de 2014, frente à expansão das atividades do SAMU com ambulâncias, o convênio será 

renovado contemplando apenas aeronaves de atendimento pré-hospitalar e resgate. 

 

Código 833 – sequencial 4: Realizados 1.523.334 testes de alcoolemia no ano de 2013.  

 

Código 833 – sequencial 5: Fiscalizados 8.056.978 veículos no ano de 2013. As metas 

regionais estão próximas do estipulado. Estão sendo desenvolvidas ações para incentivar as 

unidades das regiões que ainda não alcançaram a meta possam se ajustar. 

 

Código 833 – sequencial 6: Em razão dos cortes orçamentários, a PRF optou por não 

adquirir novas aeronaves em 2013 e 2014, o que implicou na desnecessidade de construção 

de novas bases de resgate aeromédico.  

 

Código 833 – sequencial 7: O Centro de Estudos de Segurança Viária compreende uma 

estrutura dedicada a estudos a respeito do tema, com foco nas rodovias federais, de forma a 

induzir a construção de políticas públicas voltadas à garantia de segurança nessa área de 

atuação da PRF. Com a implantação da nova estrutura da PRF, será criada uma 

Coordenação-Geral com esta competência. Desta forma, há perspectiva de implantação do 

Centro para 2014, com o advento da nova estrutura da PRF. 

 

 

Código 833 – sequencial 8: A implementação de unidade de Comando e Controle é o 

resultado de um esforço procedimental de aquisição de equipamentos para operação e 

geração de conhecimento e também capacitação do efetivo destinado ao desenvolvimento 

das atividades relacionadas ao despacho e controle destas ações. Do ponto de vista 

procedimental a Coordenação de Controle Operacional tem trabalhado na documentação 

necessária às definições do fluxo de informações e demais temas relacionados à 

alimentação de dados aos sistemas que funcionarão nas Centrais de Comando e Controle. 

Quanto à aquisição de equipamentos, estamos aguardando a entrega dos equipamentos 

adquiridos à unidade do Comando e Controle do 1DRPRF/DF e esta Coordenação de 

Controle Operacional. Estamos levantando necessidades das regionais para aquisição de 

equipamentos visando a uniformidade das unidades que passarão a operar atividades de 

Comando e Controle. No que tange à utilização de software para o Comando e Controle, o 

Sistema de Monitoramento de Viaturas está em pleno funcionamento e operando em todas 

as regionais. A CCO é demandante dos Sistemas de Parte Diária Eletrônica e Central de 

Atendimento e Despachos e o Sistema de Consultas Integradas que cobrirão grande parte 

das atividades desempenhadas nas unidades de Comando e Controle. Desta forma, as 

atividades voltadas ao funcionamento das unidades de Comando e Controle da Polícia 

Rodoviária Federal encontram-se em desenvolvimento, bem como as devidas 

documentações e capacitações para operação das ferramentas de informação. 

 

Código 833 – sequencial 9: A ferramenta de TI (Tecnologia da Informação) responsável 

pela integração dos sistemas da PRF com o PNV (Plano Nacional Viário) está em fase de 

testes. A previsão para que esteja concluída e em operação é o mês de janeiro de 2014. 
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Entretanto, para que haja integração com o sistema de Multas em específico, a previsão é 

dezembro de 2014, tendo em vista que esse sistema, como todos os demais, passarão por 

uma reformulação total.  

 

Código 833 – sequencial 10: Está em fase de produção uma nova ferramenta para registro 

de acidentes, com previsão para começar a operar em dezembro de 2014.  

 

Código 833 – sequencial 11: O Projeto de Monitoramento eletrônico de rodovias com 

câmeras foi iniciado e está em desenvolvimento. Inicialmente serão implantados 50 pontos 

no Distrito Federal, como previsão de início de operação ainda em 2014, para os quais foi 

empenhada parte da infraestrutura de rede necessária no exercício 2013.  

 

A redação da meta está inadequada à realidade, haja vista remeter à pontos críticos, 

quando o mais adequado seria a menção de pontos de monitoramento nos pontos críticos. 

 

3.2.1.2 Objetivo nº 825. 

Quadro IV – Objetivo 825 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição 

Fortalecer a segurança viária e a educação para o trânsito, ampliando a capacidade de policiamento, 

monitoramento e fiscalização nas rodovias federais e integrando ações relacionadas à temática. 

Aprimorar o combate à criminalidade, com ênfase em medidas de prevenção, assistência, repressão e 

fortalecimento das ações integradas para superação do tráfico de pessoas, drogas, armas, lavagem de 

dinheiro e corrupção, enfrentamento de ilícitos característicos da região de fronteira e na 

intensificação da fiscalização do fluxo migratório. 

Código 825 Órgão SNJ/SENASP/DPF/DPRF/CNPC 

Programa Segurança Pública com Cidadania Código 2070 

   

METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS 

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade  

medida 

a) Prevista 

2015 

b) Realizada 

em 2013 

c) 

Realizada 

até 2013 

d)% 

Realização 

(c/a) 

1 

150.717 kg de cocaína 

(cloridrato, pasta base, crack 

e outra formas de 

apresentação) apreendida. 

Unidade 150.717 127.583 304.227 201,9% 

2 
52.000 armas de fogo 
apreendidas. Unidade 52.000 9.253 15.017 28,88% 

3 

Ampliar a quantidade total de 

procedimentos de fiscalização 

de pessoas nas rodovias 

federais para 24.000.000 no 
quadriênio 2012-2015. 

Pessoas 24.000.000 7.208.083 10.120.557 42,17% 

4 

Realizar 5.314.891 ações de 

fiscalização de pessoas, 

veículos, aeronaves e 

embarcações nas fronteiras 

Ações de 

Fiscalização 
5.314.891 34.000.000 21.509.587 404,70% 
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no período de 2012 a 2015. 

5 

Aquisição de 15 veículos 

scanner para operações de 
fronteiras. 

Unidade 15 0 5 33,33% 

6 

Consolidar mecanismos 

estratégicos de cooperação e 

planejamento integrado com 

organismos internacionais, 

com países fronteiriços, com 

entes públicos federais, 

estaduais e municipais, bem 
como com entes privados. 

Não 

quantificável 
n/a n/a n/a n/a 

7 

Implantar 66 monitoramentos 

eletrônicos (OCR) - Sistema 
Alerta Brasil. 

Unidade 66 30 30 45,45% 

8 

Implementação de um 

Sistema de Tratamento de 

Dados de Inteligência Policial 

do Departamento de Polícia 

Rodoviária Federal nas 
fronteiras. 

Não 

quantificável 
n/a n/a n/a n/a 

9 

Fomentar a realização de 08 

operações simultâneas e 

integradas em todos os arcos 

da fronteira (norte, sul e 

central) cordenadas pelos 

órgãos estaduais de segurança 

Pública - Plano Estratégico 
de Fronteiras. 

Operações 8 11 11 137,50% 

 

NOTA: O PPA 2012-2015 não contemplou em sua estrutura a fragmentação da meta 

prevista para todo o período, razão pela qual o preenchimento de alguns campos da coluna 

referente à Meta Física prevista para o exercício 2012 restou prejudicado. 

 

 
Análise Situacional: 

Fonte: (SIOP) 

 

Código 825 – sequencial 1: Meta Compartilhada: SENASP/DPF/DPRF 

 

Código 825 – sequencial 2: Meta Compartilhada: SENASP/DPF/DPRF 

 

Código 825 – sequencial 3: Foram Fiscalizadas 7.208.083 pessoas no ano de 2013. 

 

Código 825 – sequencial 4: Meta Compartilhada: SENASP/DPF/DPRF 
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Código 825 – sequencial 5: A PRF adquiriu 05 (cinco) equipamentos scanners para 

operações de fronteira em 2011 e há processo para a aquisição de 04 (quatro) equipamentos 

complementares em parceria com a SENASP (Secretaria Nacional de Segurança Pública) 

com previsão de entrega para o segundo semestre de 2015. 

 

Código 825 – sequencial 6: Meta Compartilhada: SENASP/DPF/DPRF 

 

Código 825 – sequencial 7: Foram contratados, em 2013, 30 (trinta) pontos de 

monitoramento via OCR, que estão sendo instalados com previsão de aditivo contratual de 

mais 08 (oito) pontos de monitoramento, totalizando a quantia de 38 (trinta e oito) pontos 

instalados e em funcionamento até fevereiro do ano de 2014. 

 

 

Código 825 – sequencial 8: No ano de 2013 foi celebrado Contrato Administrativo com 

vistas à aquisição de software, o que se encontra em fase de execução. A equipe técnica 

estimula que a tecnologia adquirida esteja em pleno funcionamento até o mês de março do 

ano de 2014. 

 

Código 825 – sequencial 9: Meta Compartilhada: SENASP/DPF/DPRF 

 

 
3.2.1.3 Objetivo nº 830. 

Quadro V – Objetivo 830 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição 

Propiciar a atuação de excelência dos órgãos de segurança pública da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, assim como de outras Instituições, com ênfase no aprimoramento de suas 

estruturas físicas, organizacionais e modelos de gestão, do desenvolvimento de sistemas de informação 

e bancos de dados, do fortalecimento da atividade de inteligência e reestruturação e modernização do 

sistema de produção da prova material. 

Código 830 Órgão SENASP/DPF/DPRF 

Programa Segurança Pública com Cidadania  Código 2070 

 

METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS 

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade 

medida 

a) Prevista 

2015 

b) Realizada 

em 2013 

c)Realizada 

até 2013 

d)% 

Realização 

(c/a) 

1 

68.000 documentos 

produzidos através da 

metodologia prevista no 

Ciclo de Produção do 

Conhecimento de Inteligência 

(52.000 da Polícia Federal e 

16.000 da Polícia Rodoviária 
Federal). 

Documentos 68.000 7.557 18.767 27,6% 

2 

Implantar 166 

monitoramentos eletrônicos 

(OCR) - Sistema Alerta 

OCR 166 30 30 18,07% 
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Brasil. 

3 

Mapear as competências 

necessárias para o 

desempenho das atribuições 

da Polícia Rodoviária 

Federal, identificando os 

perfis adequados, em especial 

às atividades de liderança e 

gestão, bem como aperfeiçoar 

os mecanismos de avaliação 

de desempenho e valorização 

dos servidores. 

Não 

quantificável 
n/a n/a n/a n/a 

4 

Realizar ações de capacitação 

dos servidores da Polícia 

Rodoviária Federal, de modo 

a ajustar as competências 

institucionais, qualificando 

85% dos servidores com no 

mínimo 30 horas aula de 

capacitação anual. 

---------- 

 
0 0 0 0 

5 

Reformar as unidades 

operacionais de apoio ao 

policiamento rodoviário 

federal da Polícia Rodoviária 
Federal. 

Não 
quantificável 

n/a n/a n/a n/a 

 

NOTA: O PPA 2012-2015 não contemplou em sua estrutura a fragmentação da meta 

prevista para todo o período, razão pela qual o preenchimento de alguns campos da coluna 

referente à Meta Física prevista para o exercício 2012 restou prejudicado. 

 
Análise Situacional: 

Fonte: (SIOP) 

 

Código 830 – sequencial 1: Meta Compartilhada: DPF/DPRF 

 

Código 830 – sequencial 2: Há a previsão de contratação de 100 pontos de monitoramento 

no segundo semestre do ano de 2014. 

 

Código 830 – sequencial 3: Foram estabelecidas 4 etapas para o desenvolvimento do 

projeto de Gestão por Competências da PRF - GCPRF: Capacitação de servidores e 

definição dos Consultores da PRF; Definição das Competências Institucionais e realização 

de workshops com gestores, consultores e grupos focais (concluído); Mapeamento de 

competências propriamente dito; Identificação das Lacunas (GAP) de competências e Plano 

de Capacitação. 

 

A PRF executa no momento, o mapeamento de competências em sentido estrito, 

com previsão de finalização em dezembro de 2014. 
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Código 830 – sequencial 4: Em 2013 foram realizadas diversas ações de capacitação, dentre 

elas, atendimento pré-hospitalar, atuação em controle de distúrbios, técnicas policiais de 

combate ao crime, perícia em acidentes de trânsito. Há também iniciativas de capacitação 

para gestores do órgão, com a oferta de participação em cursos de MBA (Master Business 

Administration), mestrado, outras pós-graduações e cursos de aperfeiçoamento em áreas 

específicas. Porém, cursos específicos de acordo com o mapeamento de competências 

institucionais, ainda não foram executados, pois o mapeamento das competências 

necessárias ainda esta na fase de execução. 

 

Código 830 – sequencial 5:  

 

Exercício 2012 

Estão sendo reformadas as unidades: Leônidas Sisteroli, Catalão e Jataí em Goiás; 

Dourados, Corumbá, Nova Alvorada, Paranaíba, Guia Lopes de Laguna e São Gabriel 

D'oeste em Mato Grosso do Sul; Leopoldina e Capivari em Minas Gerais; Itaguaí, Angra 

dos Reis, Mambucada, Parati, Campo Grande, Belvedere e Morro do Coco no Rio de 

Janeiro; Lages, Joaçaba, Guaramirim, Rio Negrinho, Blumenau, Concórdia, Xanxerê e 

Maravilha em Santa Catarina; Milagres, Senhor do Bonfim, Capim Grosso, Itabuna, 

Camacan, Gandu, Seabra, Ibotirama, Divisa e Eunápolis na Bahia; Contorno, São Caetano, 

Serra Talhada, Trevo do Ibó e Santa Maria da Boa Vista em Pernambuco; Café do Vento na 

Paraíba. Total de Reformas 43. 

 

Exercício 2013 

Estão sendo reformadas as unidades: Delegacia Porangatu em Goiás; Posto 

Guaicurus, Posto Capey, Delegacia Coxim, Posto Três Lagoas, Posto Casa Verde, Posto 

Naviraí, Posto Caarapó e Posto Jaraguari em Mato Grosso do Sul; Posto João Monlevade e 

Posto Juiz de Fora em Minas Gerais; Delegacia Lages e Delegacia Mafra em Santa 

Catarina; Posto Campo Redondo no Rio Grande no Norte; Posto Açailândia, Posto 

Araguanã e Posto Peritiró no Maranhão; Posto Guaraí e Posto Palmeiras em Tocantins; 

Posto Presidente Figueiredo no Amazonas; Posto Oiapoque no Amapá. Total de Reformas 

21. 

 

 
3.2.1.4 Objetivo nº 832. 

Quadro VI – Objetivo 832 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição 
Implementar o Plano Nacional para a Segurança em Grandes Eventos, dotando as Instituições de 

Segurança Pública dos recursos necessários para a integração das ações e execução dos projetos. 

Código 832 Órgão SESGE/DPRF/SENASP 

Programa Segurança Pública com Cidadania Código 2070 

   

METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS 

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade  

medida 

a)Prevista 

2015 

b)Realizada 

em 2013 

c)Realizada 

até 2013 

d)% 

Realização 

(c/a) 
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1 

Capacitar 5.000 Policiais 

Rodoviários Federais em 

ações específicas voltadas 
para grandes eventos. 

Servidores 5.000 4.635 4.635 92,7% 

 

Análise Situacional: 

Fonte: (SIOP) 

 

 

Código 832 – sequencial 1: Foram capacitados 4635 Policiais Rodoviários Federais em 

2013. Para as capacitações foram utilizados recursos ordinários da PRF e não 

orçamento específico para Grandes Eventos. Apesar de não serem cursos específicos, 

são cursos que possuem relevância para as ações de segurança durante os Grandes Eventos, 

como Cursos para Controle de Distúrbio, Técnicas Policias de Combate ao Crime, 

Motociclista batedor e policial, Operações de Inteligência, Operadores de Voo e 

Atendimento Pré-Hospitalar. 

 

 
3.2.2 Ações. 

3.2.2.1 Ações – OFSS 

 

3.2.2.1.1 – Ação 86A1 

Quadro VII – Ação 86A1 

Identificação da Ação 

Código 86A1                                                                        Tipo: ATIVIDADE 

Título 
PROCESSAMENTO E ARRECADACAO DE MULTAS APLICADAS PELA POLICIA 

RODOVIARIA FEDERAL 

Iniciativa 

Fortalecimento da capacidade de enfrentamento à criminalidade e à violência no trânsito, no âmbito 

das rodovias federais, por meio do aprimoramento das operações especiais e de inteligência e do 

aprimoramento das ações de fiscalização e educação para o trânsito, envolvendo o cidadão e outras 

organizações da sociedade civil, visando à mudança de comportamento em busca de um trânsito 

mais seguro. 

Objetivo 
Fortalecer a segurança viária e a educação para o trânsito, ampliando a capacidade de policiamento, 

monitoramento e fiscalização nas rodovias federais e integrando ações relacionadas à temática 

Código:  

Programa 2070 - SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA 

Unidade 

Orçamentária 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DPRF/MJ 

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não                      Caso positivo: (     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

27.000.000 62.000.000 53.208.842 29.307.485 29.303.591 3.894 25.650.019 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de Montante 
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medida Previsto Reprogramado Realizado 

Multa processada unidade 2.675.060 3.192.090 3.192.090 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira 

Valor em 

01/01/2013 

Valor 

Liquidado 
Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

25.367.010 23.616.825 -1.522    

 

Análise Situacional: 

(Fonte: CGO) 

 

O quantitativo de multas processadas em 2013 foi de 3.188.610 unidades, conforme 

tabela abaixo, ou seja, um pouco abaixo da meta física estimada em 3.192.090 unidades. 

 

Ano Envio ECT Mês Envio ECT Quantidade

2013

Janeiro 207.290 

Fevereiro 820.090 

Março 214.103 

Abril 200.452 

Maio 238.734 

Junho 218.153 

Julho 221.105 

Agosto 207.323 

Setembro 116.943 

Outubro 239.794 

Novembro 144.331 

Dezembro 360.292 

Total 3.188.610 

Descrição Tipo 
Envio

Notificação de 
Penalidade

Descrição Tipo Envio Ano Envio ECT Mês Envio ECT Quantidade

Janeiro 207.290

Fevereiro 820.090

Março 214.103

Abril 200.452

Maio 238.734

Junho 218.153

Julho 221.105

Agosto 207.323

Setembro 116.943

Outubro 239.794

Novembro 144.331

Dezembro 360.292

3.188.610

Notificação

de

Penalidade

2013 Total

2013

 
 

Por oportuno, cabe registro de que consideramos o atingida a meta física, ficando 

reduzida apenas em 3.480 unidades, pelo fato de que esteve associada à redução e/ou 

suspensão temporária de emissão de NP`s, verificada em momento pontual e atípico 

daquele exercício (setembro), em decorrência de providências administrativas relacionados 

a redefinição dos limites de execução de gastos. 

 

 

3.2.2.1.2 – Ação 20IC 

Quadro VIII – Ação 20IC 

Identificação da Ação 

Código 20IC                                                                        Tipo: ATIVIDADE 

Título ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA NAS FRONTEIRAS - ENAFRON 
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Iniciativa 

Implementação da Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras para o monitoramento 

das regiões fronteiriças e Amazônia Legal, bem como para a ampliação da presença dos órgãos de 

segurança pública e outras instituições nessas regiões 

Objetivo 

Aprimorar o combate à criminalidade, com ênfase em medidas de prevenção, assistência, repressão 

e fortalecimento das ações integradas para superação do tráfico de pessoas, drogas, armas, lavagem 

de dinheiro e corrupção, enfrentamento de ilícitos característicos da região de fronteira e na 

intensificação da fiscalização do fluxo migratório. 

Código:  

Programa 2070 - SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA 

Unidade 

Orçamentária 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DPRF/MJ 

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não                      Caso positivo: (     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

155.768.000 155.768.000 137.002.960 16.031.534 16.006.578 24.956 138.004.614 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Operação apoiada unidade 10 1 1 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira 

Valor em 

01/01/2013 

Valor 

Liquidado 
Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

51.163.469 33.927.094 -203.187    

 

PLANO ORÇAMENTÁRIO 
DOTAÇÃO 

INICIAL 
DOTAÇÃO 

FINAL 
DESPESA 

EMPENHADA 

CRÉDITO 

EMPENHADO 

LIQUIDADO 

VALORES 

PAGOS 

3010706181207020IC

0001 

PLANO ESTRATEGICO DE 

FRONTEIRAS - 

EQUIPAMENTO 
26.750.000 37.532.357 28.852.618 333.605 333.605 

3010706181207020IC

0002 

PLANO ESTRATEGICO DE 

FRONTEIRAS - INOVACOES 

TECNOLÓGICAS 
93.968.000 52.307.504 48.089.013 877.213 875.852 

3010706181207020IC

0003 

PLANO ESTRATEGICO DE 

FRONTEIRAS - 

DESENVOLVIMENTO 
2.220.000 24.798.619 20.583.068 12.700.835 12.679.529 

3010706181207020IC

0004 

PLANO ESTRATEGICO DE 

FRONTEIRAS - 

INFRAESTRUTURA 
32.830.000 41.129.520 39.478.261 2.119.881 2.117.592 

TOTAL 155.768.000 155.768.000 137.002.960 16.031.534 16.006.578 
 

Análise Situacional: 

(Fonte: CGO) 

 

A Operação Sentinela é realizada em todos os estados fronteiriços, de janeiro a dezembro, 

através da mobilização do efetivo de outros estados para as regiões de fronteira. Em 2013, em 

média, foram mobilizados mensalmente 135 policiais especializados no combate à criminalidade.  
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Entre os principais resultados estão a apreensão de 100 toneladas de maconha e 4.863 kilos de 

cocaína, além da apreensão de 726 armas de fogo e 5.507 pessoas presas em flagrante, conforme 

quadro abaixo:  

 

RECURSOS INVESTIDOS

Efetivo da Operação Sentinela (homens envolvidos) 135 

PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Mandados de Prisão Cumpridos 774 

Veículos Vistoriados 3.550.271 

Pessoas Vistoriadas 6.402.583 

Pessoas Presas em Flagrante 5.507 

Menores Apreendidos 712 

RESULTADOS OBTIDOS

Maconha (kg) 100.522 

Cocaína (kg) 4.863 

Armas de fogo 726 

Munições 34.079 

Veículos Apreendidos / Veículos recuperados 2.067 

Embarcações Apreendidas

Cigarros (pacotes) 5.578.433 

Fármacos / Medicamentos (unidades) 764.480 

Eletrônicos (máquinas fotográficas, celulares, outros) 241.169 

Pneus (unidades) 9.410 

CD + DVD 752.548 

Bebidas (garrafas) 265.492 

Produtos de contrabando (unidade) - diversos 5.220.762 

Dinheiro Apreendido (Reais) 4.224.899 

Dinheiro Apreendido (Dólares) 146.965 

Dinheiro Apreendido (Euros) 605.920 
 

 

 

3.2.2.1.3 – Ação 0181 

Quadro IX – Ação 0181 

Identificação da Ação 

Código 0181                                                                                                Tipo: ATIVIDADE 

Título PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS 

Iniciativa  Não se aplica 

Objetivo  Não se aplica                                                                                 Código: 

Programa 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO 

Unidade 

Orçamentária 
30107 – DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL – DPRF/MJ 
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Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não                      Caso positivo: (     ) PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação  Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

850.650.249 917.235.790 917.226.597 917.226.597 917.226.597 0 0 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado  Realizado 

Não se aplica         

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira 

 Valor em 

01/01/2013  

 Valor 

Liquidado   

 Valor 

Cancelado   
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

            

 

Análise Situacional: 

(Fonte: CGRH) 

 

- EXECUÇÃO DAS METAS: Por se tratar de folha de pagamento de pessoal todas as 

metas foram alcançadas. Esclarecemos que todas a suplementações e/ou cancelamentos são 

justificados pelas alterações (acréscimo, ou decréscimo) normais de qualquer folha. 

Havendo, inclusive, sobras orçamentarias, que foram devolvidas ao final do exercício. 

 

- AÇÕES PRIORITÁRIAS NA LDO: Todas as ações foram integralmente executadas.  

 

 

3.2.2.1.4 – Ação 0716 

Quadro X – Ação 0716 

Identificação da Ação 

Código 0716                                                                                            Tipo: ATIVIDADE 

Título CUMPRIMENTO DE DEBITOS JUDICIAIS PERIODICOS VINCENDOS 

Iniciativa  Não se aplica 

Objetivo  Não se aplica                                                                                 Código: 

Programa 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS 

Unidade 

Orçamentária 
30107 – DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL – DPRF/MJ 

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não                      Caso positivo: (     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

279.000 286.000 277.912 277.912 277.912 0 0 

Execução Física 
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Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado  Realizado 

Não se aplica         

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira  

 Valor em 

01/01/2013  

 Valor 

Liquidado   

 Valor 

Cancelado   
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

            

 

Análise Situacional: 

(Fonte: CGRH) 

 

- EXECUÇÃO DAS METAS: Por se tratar de folha de pagamento de pessoal todas as 

metas foram alcançadas. Esclarecemos que todas a suplementações e/ou cancelamentos são 

justificados pelas alterações (acréscimo, ou decréscimo) normais de qualquer folha. 

Havendo, inclusive, sobras orçamentarias, que foram devolvidas ao final do exercício. 

 

- AÇÕES PRIORITÁRIAS NA LDO: Todas as ações foram integralmente executadas.  

 

 

3.2.2.1.5 – Ação 09HB 

Quadro XI – Ação 09HB 

Identificação da Ação 

Código 09HB                                                                                           Tipo: ATIVIDADE 

Título 
CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO 

DO REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS 

Iniciativa  Não se aplica 

Objetivo  Não se aplica                                                                                 Código: 

Programa 2112 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

Unidade 

Orçamentária 
30107 – DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL – DPRF/MJ 

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não                      Caso positivo: (     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

257.332.690 276.218.315 275.978.554 275.978.554 275.978.554 0 0 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado  Realizado 

Não se aplica         

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira  

 Valor em 

01/01/2013  

 Valor 

Liquidado   

 Valor 

Cancelado   
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 
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Análise Situacional: 

(Fonte: CGRH) 

 

- EXECUÇÃO DAS METAS: Por se tratar de folha de pagamento de pessoal todas as 

metas foram alcançadas. Esclarecemos que todas a suplementações e/ou cancelamentos são 

justificados pelas alterações (acréscimo, ou decréscimo) normais de qualquer folha. 

Havendo, inclusive, sobras orçamentarias, que foram devolvidas ao final do exercício. 

 

- AÇÕES PRIORITÁRIAS NA LDO: Todas as ações foram integralmente executadas.  

 

 

3.2.2.1.6 – Ação 2004 

Quadro XII – Ação 2004 

Identificação da Ação 

Código 2004                                                                                            Tipo: ATIVIDADE 

Título 
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, 

MILITARES E SEUS DEPENDENTES 

Iniciativa  Não se aplica 

Objetivo  Não se aplica                                                                                 Código: 

Programa 2112 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

Unidade 

Orçamentária 
30107 – DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL – DPRF/MJ 

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não                      Caso positivo: (     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

 Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

28.862.211 36.412.511 33.700.069 33.699.901 33.699.901 0 168 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto 
Reprogramado

  
Realizado 

Pessoa beneficiada unidade 24.105 22.938 22.938 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira  

 Valor em 

01/01/2013  
 Valor Liquidado   

 Valor 

Cancelado   
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

69.300 69.300 0    

 

PLANO ORÇAMENTÁRIO 
DOTAÇÃO 

INICIAL 
DOTAÇÃO 

FINAL  
DESPESA 

EMPENHADA 

CRÉDITO 

EMPENHADO 

LIQUIDADO 

VALORES 

PAGOS 

301070630121122

0040001 
ASSISTENCIA MEDICA E 

ODONTOLOGICA CIVIS 
27.480.000 35.762.511 33.700.069 33.699.901 33.699.901 

301070630121122

0040002 
EXAMES PERIODICOS - CIVIS 1.382.211 650.000 0 0 0 

TOTAL 28.862.211 36.412.511 33.700.069 33.699.901 33.699.901 
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Análise Situacional: 

(Fonte: CGRH) 

 

- EXECUÇÃO DAS METAS: Por se tratar de folha de pagamento de pessoal todas as 

metas foram alcançadas. Esclarecemos que todas a suplementações e/ou cancelamentos são 

justificados pelas alterações (acréscimo, ou decréscimo) normais de qualquer folha. 

Havendo, inclusive, sobras orçamentarias, que foram devolvidas ao final do exercício. 

exceto em relação aos exames periodicos, uma vez que não houve contratação deste serviço 

e a dotação inicial foi parcialmente alterada para o pagamento de assistencia médica. 

 

- AÇÕES PRIORITÁRIAS NA LDO: Todas as ações foram integralmente executadas.  

 

3.2.2.1.7 – Ação 2010 

Quadro XIII – Ação 2010 

Identificação da Ação 

Código 2010                                                                                            Tipo: ATIVIDADE 

Título 
ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORESCIVIS, 

EMPREGADOS E MILITARES 

Iniciativa  Não se aplica 

Objetivo  Não se aplica                                                                                 Código: 

Programa 2112 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

Unidade 

Orçamentária 
30107 – DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL – DPRF/MJ 

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não                      Caso positivo: (     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

2.364.000 2.429.000 2.418.396 2.418.396 2.418.396 0 0 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado  Realizado 

Criança atendida unidade 2.696 2.792 2.792 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira 

Valor em 

01/01/2013  

 Valor 

Liquidado   

 Valor 

Cancelado   
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

      

 

Análise Situacional: 

(Fonte: CGRH) 

 

- EXECUÇÃO DAS METAS: Por se tratar de folha de pagamento de pessoal todas as 

metas foram alcançadas. Esclarecemos que todas a suplementações e/ou cancelamentos são 
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justificados pelas alterações (acréscimo, ou decréscimo) normais de qualquer folha. 

Havendo, inclusive, sobras orçamentarias, que foram devolvidas ao final do exercício. 

 

- AÇÕES PRIORITÁRIAS NA LDO: Todas as ações foram integralmente executadas.  

 

 

3.2.2.1.8 – Ação 2011 

Quadro XIV – Ação 2011 

Identificação da Ação 

Código 2011                                                                                   Tipo: ATIVIDADE 

Título AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITARES 

Iniciativa  Não se aplica 

Objetivo  Não se aplica                                                                                 Código: 

Programa 2112 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

Unidade 

Orçamentária 
 30107 – DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL – DPRF/MJ 

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não                      Caso positivo: (     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

1.186.644 2.051.461 2.009.533 2.009.533 2.009.533 0 0 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado  Realizado 

Pessoa beneficiada unidade 549 947 947 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira 

Valor em 

01/01/2013 

Valor 

Liquidado 

Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

      

 

Análise Situacional: 

(Fonte: CGRH) 

 

- EXECUÇÃO DAS METAS: Por se tratar de folha de pagamento de pessoal todas as 

metas foram alcançadas. Esclarecemos que todas a suplementações e/ou cancelamentos são 

justificados pelas alterações (acréscimo, ou decréscimo) normais de qualquer folha. 

Havendo, inclusive, sobras orçamentarias, que foram devolvidas ao final do exercício. 

 

- AÇÕES PRIORITÁRIAS NA LDO: Todas as ações foram integralmente executadas.  
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3.2.2.1.9 – Ação 2012 

Quadro XV – Ação 2012 

Identificação da Ação 

Código 2012                                                                           Tipo: ATIVIDADE 

Título AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS EMILITARES 

Iniciativa  Não se aplica 

Objetivo  Não se aplica                                                                                 Código: 

Programa 2112 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

Unidade 

Orçamentária 
30107 – DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL – DPRF/MJ 

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não                      Caso positivo: (     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

35.016.000 48.900.000 48.754.149 48.754.149 48.754.149 0 0 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado  Realizado 

Pessoa beneficiada unidade 9.599 10.796 10.796 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira 

Valor em 

01/01/2013 

Valor 

Liquidado 
Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

      

 

Análise Situacional: 

(Fonte: CGRH) 

 

- EXECUÇÃO DAS METAS: Por se tratar de folha de pagamento de pessoal todas as 

metas foram alcançadas. Esclarecemos que todas a suplementações e/ou cancelamentos são 

justificados pelas alterações (acréscimo, ou decréscimo) normais de qualquer folha. 

Havendo, inclusive, sobras orçamentarias, que foram devolvidas ao final do exercício. 

 

- AÇÕES PRIORITÁRIAS NA LDO: Todas as ações foram integralmente executadas.  

 

3.2.2.1.10 – Ação 20TP 

Quadro XVI – Ação 20TP 

Identificação da Ação 

Código 20TP                                                                        Tipo: ATIVIDADE 

Título PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO 

Iniciativa  Não se aplica 

Objetivo  Não se aplica                                                                                 Código: 

Programa 2112 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

Unidade 

Orçamentária 
 30107 – DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL – DPRF/MJ 
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Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não                      Caso positivo: (     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

1.141.099.317 1.325.499.317 1.306.427.943 1.306.427.943 1.306.423.049 4.895 0 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Não se aplica     

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira 

Valor em 

01/01/2013 

Valor 

Liquidado 

Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

      

 

Análise Situacional: 

(Fonte: CGRH) 

 

- EXECUÇÃO DAS METAS: Por se tratar de folha de pagamento de pessoal todas as 

metas foram alcançadas. Esclarecemos que todas a suplementações e/ou cancelamentos são 

justificados pelas alterações (acréscimo, ou decréscimo) normais de qualquer folha. 

Havendo, inclusive, sobras orçamentarias, que foram devolvidas ao final do exercício. 

 

- AÇÕES PRIORITÁRIAS NA LDO: Todas as ações foram integralmente executadas. 

 

3.2.2.1.11 – Ação 4641 

Quadro XVII – Ação 4641 

Identificação da Ação 

Código 4641                                                                        Tipo: ATIVIDADE 

Título PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA 

Iniciativa 

Fortalecimento da capacidade de enfrentamento à criminalidade e à violência no trânsito, no âmbito 

das rodovias federais, por meio do aprimoramento das operações especiais e de inteligência e do 

aprimoramento das ações de fiscalização e educação para o trânsito, envolvendo o cidadão e outras 

organizações da sociedade civil, visando à mudança de comportamento em busca de um trânsito 

mais seguro. 

Objetivo 
Fortalecer a segurança viária e a educação para o trânsito, ampliando a capacidade de policiamento, 

monitoramento e fiscalização nas rodovias federais e integrando ações relacionadas à temática 

Código:  

Programa 2070 - SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA 

Unidade 

Orçamentária 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DPRF/MJ  

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não                      Caso positivo: (     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 
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1.000.000 1.000.000 745.005 27.073 27.073 0 717.932 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

NÃO SE APLICA     

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira 

Valor em 

01/01/2013 

Valor 

Liquidado 

Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

      

 

Análise Situacional: 

(Fonte: ASCOM) 

 

Considerando a necessidade de balizar as ações para o alcance do resultado institucional 

previsto no Mapa Estratégico 2013-2020, aumentar a percepção de segurança dos usuários 

das rodovias federais, foi realizada a pesquisa de segurança rodoviária 2013 – Um raio-X 

da segurança pública em rodovias federais. 

 

O recurso gasto em 2013 está relacionado ao material da pesquisa cujo foco é o usuário das 

rodovias federais. O questionário foi dividido em categorias, buscando conhecer o perfil do 

entrevistado, sua sensação de segurança, se houve vitimização em acidentes, se houve 

vitimização em crimes, se conhece ou se já foi usuário dos serviços da PRF e sua confiança 

no trabalho da instituição. 

 

A pesquisa foi realizada em todos os Estados brasileiros e faz parte do fortalecimento da 

capacidade de enfrentamento à criminalidade e à violência no trânsito. Além de contribuir 

para o aprimoramento das ações da PRF. 

 

 

3.2.2.1.12 – Ação 8698 

Quadro XVIII – Ação 8698 

Identificação da Ação 

Código 8698                                                                       Tipo: ATIVIDADE 

Título 
MANUTENCAO E MODERNIZACAO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMACAO E COMUNICACAO 

Iniciativa 
03E1 - Provimento de infraestrutura adequada para os órgãos policiais da União e promoção da 

atualização tecnológica, aparelhamento e manutenção das soluções implementadas (DPF) 

Objetivo 

Propiciar a atuação de excelência dos órgãos de segurança pública da União, dos estados, do Distrito 

Federal e dos municípios, assim como de outras instituições, com ênfase no aprimoramento de suas 

estruturas físicas, organizacionais e modelos de gestão, do desenvolvimento de sistemas de 

informação e bancos de dados, do fortalecimento da atividade de inteligência e reestruturação e 

modernização do sistema de produção da prova material. 

Código:  

Programa 2070 - SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA 

Unidade 

Orçamentária 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DPRF/MJ 

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não                      Caso positivo: (     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 
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Lei Orçamentária 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

33.391.488 33.391.488 32.542.789 20.730.987 20.240.310 556.106 16.992.922 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Sistema manutenido percentual 90 87 87 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira 

Valor em 

01/01/2013 

Valor 

Liquidado 
Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

20.121.360 13.669.883 -1.270.356    

 

 

Análise Situacional: 

(Fonte: CGPLAM) 

 

O crescente processo de modernização da Polícia Rodoviária Federal é fator 

essencial para uma efetiva prestação de serviço à população. São necessários Sistemas de 

comunicação eficazes disponíveis para o público interno e externo. Todos os registros 

policiais, sejam de crimes ou de fiscalização de transito precisam de tratamento célere e 

seguro. 
 

Nesse sentido a PRF tem em desenvolvimento vários Projetos Estratégicos e 

Setoriais que visam a modernização e manutenção do Sistema de Tecnologia da Informação 

e comunicação. Esses Projetos têm demandado grandes investimentos e consequentemente 

consideráveis aumentos na necessidade de custeio do Órgão. 
  

Todavia, temos observado o movimento inverso. Temos recebido aportes de 

orçamento nas Ações prioritárias que têm limitações regionais em sua aplicação e as Ações 

ordinárias têm recebido dotações em níveis históricos cada vez menores, dificultando a 

gestão. 

 
A Ação de TIC da PRF foi insuficiente para a atualização de links de rede de muitas 

unidades operacionais que ainda se encontram com velocidades de 128kbps, totalmente 

desatualizados, frente à realidade atual de sistemas e bancos de dados cada vez maiores. 

 
A edição da Portaria nº 268/2013-MPOG trouxe ainda maiores problemas à gestão, 

haja vista a imposição de limitações na execução de custeio, determinando inclusive 

naturezas de despesas detalhadas específicas nas quais deveriam ser feitos cortes, 

impactando diretamente a Tecnologia da Informação e Comunicação. Assim, a Ação que já 

contava com dotação insuficiente, foi impedida na execução de 100% da dotação de custeio 

disponibilizada. 
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Cabe ressaltar que foi encaminhada solicitação de crédito adicional devidamente 

justificada via Ministério da Justiça, para a qual não houve atendimento por parte do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
Outrossim, destacamos as principais entregas ao longo do exercício: 

 Nova plataforma de e-mail funcional, mais segura, interativa e com maior 

disponibilidade na internet e intranet; 
 Novo Painel PRF – plataforma disponibilizada de forma restrita ao público interno 

via internet e intranet, pela qual se pode acessar de forma centralizada todos os 

serviços e sistemas necessários à atividade policial rodoviária; 
 Novo sistema E-Parte Diária – módulo implantado inicialmente no Mato Grosso do 

Sul; 
 Iniciada implantação de novas interfaces gráficas padronizadas para os sistemas 

corporativos; 
 Implantação de novos mecanismos de consultas às diversas bases de dados de 

interesse da PRF; 
 Implantação dos módulos Almoxarifado, patrimônio e catálogo de materiais do 

SIPAC – Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos; 
 Finalização do estudo de viabilidade para desenvolvimento e implantação do 

Projeto Processo Eletrônico que visa diminuir o uso de papel nas tramitações de 

processos; 
 Aquisição de Novos Storages, aumentando a capacidade de armazenamento da rede 

central; 
 Aquisição de 1503 novos notebooks para renovação do parque computacional; 
 Aquisição de 32 novos equipamentos de enlace de dados para interconexão de redes 

com o fim de eliminar links contratados de operadoras de telecomunicações; 
 Aquisição de 25 dispositivos tipo tablets para gestores; 
 Aquisição de 19 Projetores Multimédia para uso em capacitações; 
 Aquisição de 115 roteadores de pequeno porte para as regionais; 
 Aquisição de 45 Switchs gerenciáveis para as regionais; 
 Aquisição de ferramental de análise, medição e manutenção de rádios para as 

regionais; 
 Aquisição de uma torre de telecomunicação para unidade operacional; e 
 Aquisição de 04 ultrabooks para o Escritório de Projetos Estratégicos. 

 

 

3.2.2.2 Ações/Subtítulos - OFSS 

 

3.2.2.2.1 – Ação 2723 

Quadro XIX – Ação 2723 

Identificação da Ação 

Código  2723 Tipo: 

Descrição POLICIAMENTO OSTENSIVO NAS RODOVIAS E ESTRADAS FEDERAIS 

Iniciativa 

Fortalecimento da capacidade de enfrentamento à criminalidade e à violência no 

trânsito, no âmbito das rodovias federais, por meio do aprimoramento das operações 

especiais e de inteligência e do aprimoramento das ações de fiscalização e educação para 

o trânsito, envolvendo o cidadão e outras organizações da sociedade civil, visando à 
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mudança de comportamento em busca de um trânsito mais seguro.  

Objetivo 

Fortalecer a segurança viária e a educação para o trânsito, ampliando a capacidade de 

policiamento, monitoramento e fiscalização nas rodovias federais e integrando ações 

relacionadas à temática. 

Código  Tipo: 

Programa 
2070 - SEGURANÇA PÚBLICA COM 

CIDADANIA 
Código: Tipo: 

Unidade Orçamentária  DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DPRF/MJ 

Ação Prioritária (    ) Sim (X)Não Caso positivo: (     ) PAC  (     ) Brasil sem Miséria  

Lei Orçamentária Anual - 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

0001 - 

NACIONAL 
141.840.000 161.840.000 151.019.578 95.485.269 95.016.106 524.688 58.021.758 

Execução Física da Ação - Metas 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta 

Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto 
Reprogramado 

(*) 
Realizado 

 Procedimento realizado unidade 16.724.803 16.788.395 16.788.395 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira  Execução Física - Metas 

 Valor em 

01/01/2013  

 Valor 

Liquidado   

 Valor 

Cancelado   
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

 17.658.307 14.605.468 -565.392    

 

PLANO ORÇAMENTÁRIO 
DOTAÇÃO 

INICIAL 

DOTAÇÃO 

FINAL 

DESPESA 

EMPENHADA 

CRÉDITO 

EMPENHADO 

LIQUIDADO 

VALORES 

PAGOS 

3010706181207027230001 
AQUISICAO DE VEICULOS 

ESPECIAIS E AERONAVES P 
3.000.000 6.007.544 5.958.800 0 0 

3010706181207027230003 
SERVICO DE INTELIGENCIA DA 

POLICIA RODOVIARIA 
3.000.000 3.500.000 3.252.498 2.177.361 2.172.018 

3010706181207027230004 
POLICIAMENTO OSTENSIVO 

NAS RODOVIAS E ESTRADA 
62.700.000 84.505.803 82.761.849 74.719.674 74.273.382 

3010706181207027230005 
OPERACOES ESPECIAIS DE 

COMBATE AO CRIME NAS R 
3.500.000 285.000 279.995 279.995 279.995 

3010706181207027230006 
ATIVIDADE DE SAUDE NAS 

RODOVIAS FEDERAIS 
1.250.000 150.989 131.679 46.688 37.551 

3010706181207027230007 
EDUCACAO DE TRANSITO 

PARA USUARIOS DAS RODOVI 
1.500.000 606.905 603.593 603.593 603.593 

3010706181207027230008 
MONITORAMENTO, CONTROLE 

E FISCALIZACAO ELETRO 
1.500.000 1.393.759 1.344.642 1.091.615 1.091.615 

301070618120702723000A 
ACIDENTES DE TRANSITO - 

ATENDIMENTO PRE-HOSPI 
10.705.000 2.387.000 1.100.034 1.019.079 1.016.406 

301070618120702723000B 
ACIDENTES DE TRANSITO - 

EDUCACAO PARA O TRANS 
980.000 2.297.000 2.087.584 1.262.497 1.262.497 

301070618120702723000D 
ACIDENTES DE TRANSITO - 

INOVACOES TECNOLOGICA 
35.470.000 14.356.753 9.020.523 38.428 38.428 
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301070618120702723000E 
ACIDENTES DE TRANSITO - 

POLICIAMENTO E FISCAL 
10.055.000 46.349.247 44.478.381 14.246.340 14.240.621 

TOTAL  133.660.000 161.840.000 151.019.578 95.485.269 95.016.106 

 

Análise Situacional: 

(Fonte: CGO) 

 

Em 2013 todas as grandes operações nacionais foram planejadas com ambiciosas 

metas regionais de fiscalização de pessoas e veículos. Durante estas operações, as metas 

foram acompanhadas diariamente e cobradas o seu cumprimento de todos os gestores 

responsáveis. Fora dada ênfase à fiscalização de alcoolemia, ultrapassagem proibida e 

excesso de velocidade, o que redundou em diminuição de mortes comparando 2013 e 2012, 

tanto em números absolutos como em números relativos levando-se em conta o aumento da 

frota nacional, conforme tabela abaixo: 

 

 
Resultados finalísticos de trânsito

2012 2013

Acidentes 184.516 186.535 

Mortos 8.660 8.422 

Frota nacional de veículos 76.137.191 81.600.729 

Taxa de acidentes 2.423 2.285 

Taxa de mortalidade 114 103 

1,09%

% Redução de mortos - Números brutos -2,75%

Variação da taxa de acidentes -5,70%

Variação da taxa de mortalidade -9,26%

% Aumento de acidentes - Números 
absolutos

 

 

 

3.2.2.2.2 – Ação 200G 

Quadro XX – Ação 200G 

Identificação da Ação 

Código  200G Tipo: 

Descrição 
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS INSTALACOES FISICAS DA 

POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - NACIONAL 

Iniciativa 

03E1 - Provimento de infraestrutura adequada para os órgãos policiais da União e 

promoção da atualização tecnológica, aparelhamento e manutenção das soluções 

implementadas (DPF). 

Objetivo 

  

Propiciar a atuação de excelência dos órgãos de segurança pública da União, dos 

estados, do Distrito Federal e dos municípios, assim como de outras instituições, com 

ênfase no aprimoramento de suas estruturas físicas, organizacionais e modelos de 

gestão, do desenvolvimento de sistemas de informação e bancos de dados, do 

fortalecimento da atividade de inteligência e reestruturação e modernização do sistema 

de produção da prova material. 
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Código:  

Programa  
2070 - SEGURANÇA PÚBLICA 

COM CIDADANIA 
 Código: 2070 Tipo: 

Unidade Orçamentária  DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DPRF/MJ  

Ação Prioritária (    ) Sim ( X ) Não Caso positivo: (     ) PAC  (     ) Brasil sem Miséria  

Lei Orçamentária Anual - 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

----------- 24.890.621,00 24.890.621,00 24.858.718,79 12.795.365,84 12.795.365,84 120.667,38 13.535.573,41 

Execução Física da Ação - Metas 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Descrição da meta 

 

Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto 
Reprogramado 

(*) 
Realizado 

-----------  Obra realizada  
Obra 

realizada 
32 33 33 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

  Execução Orçamentária e Financeira  Execução Física - Metas 

 Valor em 

01/01/2013  

 Valor 

Liquidado   

 Valor 

Cancelado   
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

----------- 12.768.954 10.723.207 -573.527     

 

PLANO ORÇAMENTÁRIO 
DOTAÇÃO 

INICIAL 
DOTAÇÃ

O FINAL 
DESPESA 

EMPENHADA 

CRÉDITO 

EMPENHADO 

LIQUIDADO 

VALORE

S PAGOS 

301070618120702

00G0000 
VALOR NÃO DETALHADO 200.000 200.000 200.000 0 0 

301070618120702

00G0001 
REFORMA E AMPLIACAO DE 

UNIDADES DA PRF 
4.000.000 7.926.835 7.894.903 809.873 809.873 

301070618120702

00G0002 

CONSTRUCAO DE UNIDADES 

OPERACIONAIS E 

DELEGACIAS DA PRF 
2.000.000 224.898 224.897 151.813 151.813 

301070618120702

00G0003 
CONSTRUCAO DE SEDES 

ADMINISTRATIVAS DA PRF 
18.690.621 16.538.888 16.538.919 11.833.679 11.833.679 

TOTAL 24.890.621 24.890.621 24.858.719 12.795.366 12.795.366 
 

Análise Situacional: 

(Fonte: CGPLAM) 

 

A ação 200G – Construção, Ampliação e Reforma das Instalações Físicas da Polícia 

Rodoviária Federal destina-se a investimentos e manutenções nas Unidades Operacionais e 

Sedes Administrativas, as quais têm a finalidade de abrigar os servidores públicos no 

exercício de suas funções e disponibilizar ao cidadão um atendimento digno para obtenção 

de seus direitos. 
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Pela característica de grande ramificação da instituição, a qual está efetivamente 

presente nos rincões mais longínquos do país, advém a necessidade de um extenso número 

de instalações físicas prediais para a consecução da finalidade. 

 

A PRF possui atualmente cerca de 600 unidades prediais, número composto por 

Sedes Administrativas e Unidades Operacionais. Além disso, há ainda trechos de rodovias 

federais de relativa importância que não possuem Unidades, dificultando o 

desenvolvimento das Ações de Policiamento Rodoviário Federal, o que causa um clamor 

social crescente, demandando do Órgão investimentos contínuos na implantação de unidade 

consideradas operacionalmente prioritárias. 

 

Considerando a necessidade de se reformar imóveis pelo menos a cada 05 anos e 

considerando a vida útil média destes de 40 anos, tem-se a necessidade de reforma para 

pelo menos 10% das unidades a cada ano e reconstrução de pelo menos 1% delas. Assim, 

seria necessário reformar 60 unidades e reconstruir 06 anualmente. Soma-se a isso um 

défice acumulado ao longo de anos das gestões anteriores por falta de disponibilidade 

orçamentária ou por outras deficiências de execução ligadas a fatores gerenciais diversos. 

 

Postas as informações acima, restou ao Órgão a gestão de uma dotação autorizada 

insuficiente para a consecução do objetivo da Ação Orçamentária, fazendo com que as 

prioridades fossem tratadas de forma contingenciada ao longo do execício 2013. 

 

Cabe ressaltar ainda a proibição de novas contratações de reformas prediais imposta 

pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão através da Portaria nº 268/2013-

MPOG que trouxe grandes transtornos à execução das licitações em desenvolvimento na 

UJ, as quais ficaram parcialmente sobrestadas até a pertinente autorização ministerial para 

prosseguimento que foi publicada no Diário Oficial da União do dia 11 de novembro de 

2013 através da Portaria nº 428/2013-MPOG. 

 

Diversamente, o resultado obtido na execução foi extremamente positivo. A meta 

física que trouxe a LOA 2013 para a Ação 200G foi 32 obras realizadas, sendo que na 

execução orçamentária foram empenhadas 30 obras, 15 aditivos, 04 projetos executivos e 

01 continuidade de obra iniciada em exercício anterior. 

 

Das obras contratadas restaram ainda valores a serem complementados no exercício 

2014, dada a insuficiência da dotação orçamentária da ação. 

 

 

3.2.2.2.3 – Ação 2000 

Quadro XXI – Ação 2000 

Identificação da Ação 

Código  2000 Tipo: 

Descrição ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 

Iniciativa Não se aplica 

Objetivo Não se aplica 
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Código  Tipo: 

Programa 
2000 - ADMINISTRAÇÃO DA 

UNIDADE 
 Código: Tipo: 

Unidade Orçamentária 30107 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 

Ação Prioritária (    ) Sim (X) Não Caso positivo: (     ) PAC  (     ) Brasil sem Miséria  

Lei Orçamentária Anual - 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

 -------------- 98.261.622 127.500.663  105.520.215 86.819.431 86.556.600 279.027 20.791.963 

Execução Física da Ação - Metas 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Descrição da meta 

 

Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto 
Reprogramado 

(*) 
Realizado 

-------------- NÃO SE APLICA -------------- -------------- -------------- -------------- 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira  Execução Física - Metas 

 Valor em 

01/01/2013  

 Valor 

Liquidado   

 Valor 

Cancelado   
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

 -------------- 11.710.905 0 -748.288         

 

PLANO ORÇAMENTÁRIO 
DOTAÇÃO 

INICIAL 
DOTAÇÃ

O FINAL 

DESPESA 

EMPENH

ADA 

CRÉDITO 

EMPENHADO 

LIQUIDADO 

VALORES 

PAGOS 

3010706122211220

000001 
DESPESAS 

ADMINISTRATIVAS 
94.161.622 118.613.426 97.488.239 80.625.157 80.368.949 

3010706122211220

000002 
CAPACITACAO DOS 

SERVIDORES DA PRF 
4.100.000 8.887.237 8.031.976 6.194.275 6.187.651 

TOTAL 98.261.622 127.500.663 105.520.215 86.819.431 86.556.600 

 

 

Análise Situacional: 

(Fonte: DIPLAN/CGA) 

 

São custeadas nesta ação todas as despesas com a área meio do Órgão: material de 

consumo, diárias administrativas, serviços públicos, terceirização, locação de bens móveis e 

imóveis, manutenção de máquinas e equipamentos. 

  

Nos últimos anos, os valores alocados não permitem o atendimento satisfatório das 

demandas, comprometendo o funcionamento das atividades administrativas e 

consequentemente de toda a PRF. 

 

 O quadro de servidores administrativos reduzido e a expansão gradual das 

atividades da PRF implicam em acréscimos constantes na despesa com a contratação de 

terceirizados, que representa a maior despesa da ação. 
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 Por conta das deficiências estruturais nas Sedes Administrativas das 

Superintendências Regionais, a despesa com locação de imóveis tem elevado anualmente. 

 

 No exercício de 2013, a Ação 2524 – Capacitação dos Servidores da Polícia 

Rodoviária Federal foi transformada no Plano orçamentário 0002 da Ação Administração 

da Unidade, o que facilitou a gestão dos recursos. 

  

 O crédito adicional no valor de R$ 29.239.041 (vinte e nove milhões, duzentos e 

trinta e nove mil, quarenta e um reais), concedido em razão da arrecadação das taxas de 

inscrição do concurso para o cargo de Policial Rodoviário Federal, permitiu o atendimento 

de demandas reprimidas, inclusive as relacionadas à capacitação. 

 

3.2.2.3 Ações não Previstas na LOA 2013 – Restos a Pagar não Processados - OFSS 

 
3.2.2.3.1 – Ação 1D49 

Quadro XXII – Ação 1D49 

Identificação da Ação 

Código 1D49 Tipo: PROJETO 

Título 
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIARODOVIÁRIA 

FEDERAL 

Iniciativa Construção do novo edifício sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal 

Objetivo 

Propiciar a atuação de excelência dos órgãos de segurança pública da União, dos estados, do 

Distrito Federal e dos municípios, assim como de outras instituições, com ênfase no 

aprimoramento de suas estruturas físicas, organizacionais e modelos de gestão do 

desenvolvimento de sistemas de informação e bancos de dados, do fortalecimento da atividade 

de inteligência e reestruturação e modernização do sistema de produção da prova material. 

Código: Tipo:  

Programa 06.122.1386.1D49.0101  Código: Tipo: 

Unidade Orçamentária 30107 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 

Ação Prioritária (    ) Sim (X)Não Caso positivo: (     )PAC  (     ) Brasil sem Miséria  

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira  Execução Física - Meta 

 Valor em 01/01/2013  
 Valor 

Liquidado   

 Valor 

Cancelado   
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizado 

255.603 79.497 -176.106    

 

Análise Situacional: 

(Fonte: CGA) 

 

A despesa fora planejada, autorizada e empenhada, mas ainda não fora reconhecida 

a prestação total do serviço ou a execução do investimento. Ou seja, parte do gasto ainda 

não fora liquidado nem pago. No caso acima fora cancelado o valor de R$ 176.106,00. 

 
3.2.2.3.2 – Ação 2000 
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Quadro XXIII – Ação 2000 

Identificação da Ação 

Código 2000 Tipo: ATIVIDADE 

Título ADMINISTRACAO DA UNIDADE 

Iniciativa Não se aplica 

Objetivo Não se aplica 

Código: Tipo:  

Programa 06.122.0750.2000.0001 Código: Tipo: 

Unidade Orçamentária 30107 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 

Ação Prioritária (    ) Sim ( X ) Não Caso positivo: (     ) PAC (    ) Brasil sem Miséria 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

Valor em 01/01/2013 
Valor 

Liquidado 

Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizado 

2.390.743 1.373.023 -817.910    

 

Análise Situacional: 

(Fonte: CGA) 

 

A despesa fora planejada, autorizada e empenhada, mas ainda não fora reconhecida 

a prestação total do serviço ou a execução do investimento. Ou seja, parte do gasto ainda 

não fora liquidado nem pago. No caso acima fora cancelado o valor de R$ 817.910,00. 

 

3.2.2.3.3 – Ação 2004 

Quadro XXIV – Ação 2004 

Identificação da Ação 

Código 2004 Tipo: ATIVIDADE 

Título 
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, 

MILITARES E SEUS DEPENDENTES 

Iniciativa Não se aplica 

Objetivo Não se aplica 

Código: Tipo:  

Programa 06.301.0750.2004.0001 Código: Tipo: 

Unidade Orçamentária 30107 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 

Ação Prioritária (    ) Sim ( X )Não Caso positivo: (    ) PAC (    ) Brasil sem Miséria 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

Valor em 01/01/2013 
Valor 

Liquidado 

Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizado 

92.256 28.491 -63.765    
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Análise Situacional: 

(Fonte: CGA) 

 

A despesa fora planejada, autorizada e empenhada, mas ainda não fora reconhecida 

a prestação total do serviço ou a execução do investimento. Ou seja, parte do gasto ainda 

não fora liquidado nem pago. No caso acima fora cancelado o valor de R$ 63.765,00. 

 

3.2.2.3.4 – Ação 200C 

Quadro XXV – Ação 200C 

Identificação da Ação 

Código 200C Tipo: ATIVIDADE 

Título 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS E AERONAVES PARA POLICIAMENTO DA 

MALHA RODOVIÁRIA 

Iniciativa 
Fortalecimento, seleção, formação, capacitação e valorização do quadro de servidores das 

polícias da União (DPF) 

Objetivo 

Propiciar a atuação de excelência dos órgãos de segurança pública da União, dos estados, do 

Distrito Federal e dos municípios, assim como de outras instituições, com ênfase no 

aprimoramento de suas estruturas físicas, organizacionais e modelos de gestão, do 

desenvolvimento de sistemas de informação e bancos de dados, do fortalecimento da atividade 

de inteligência e reestruturação e modernização do sistema de produção da prova material. 

Código: Tipo:  

Programa 06.181.2070.200C.0001 Código: Tipo: 

Unidade Orçamentária 30107 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 

Ação Prioritária (   ) Sim (X)Não Caso positivo: (   )PAC (   ) Brasil sem Miséria 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

Valor em 01/01/2013 
Valor 

Liquidado 

Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizado 

69.300 69.300 0    

 

 

Análise Situacional: 

(Fonte: CGA) 

 

A despesa fora planejada, autorizada e empenhada, mas não havia sido reconhecida 

a prestação total do serviço ou a execução do investimento. No caso acima fora liquidado o 

valor total de R$ 69.300,00. 

 

3.2.2.3.5 – Ação 2524 (Programa: 06.128.0663.2524.0001) 

Quadro XXVI – Ação 2524 

Identificação da Ação 

Código 2524 Tipo: ATIVIDADE 

Título 
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA 

FEDERAL 

Iniciativa Fortalecimento, seleção, formação, capacitação e valorização do quadro de servidores das 
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polícias da União (DPF) 

Objetivo 

Propiciar a atuação de excelência dos órgãos de segurança pública da União, dos estados, do 

Distrito Federal e dos municípios, assim como de outras instituições, com ênfase no 

aprimoramento de suas estruturas físicas, organizacionais e modelos de gestão, do 

desenvolvimento de sistemas de informação e bancos de dados, do fortalecimento da atividade 

de inteligência e reestruturação e modernização do sistema de produção da prova material. 

Código: Tipo:  

Programa 06.128.0663.2524.0001 Código: Tipo: 

Unidade Orçamentária 30107 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 

Ação Prioritária (   ) Sim (X)Não Caso positivo: (   )PAC (   ) Brasil sem Miséria 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

Valor em 01/01/2013 
Valor 

Liquidado 

Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizado 

95.296 11.922 -83.374    

 

Análise Situacional: 

(Fonte: CGA) 

 

A despesa fora planejada, autorizada e empenhada, mas ainda não fora reconhecida 

a prestação total do serviço ou a execução do investimento. Ou seja, parte do gasto ainda 

não fora liquidado nem pago. No caso acima fora cancelado o valor de R$ 83.374,00. 

 

3.2.2.3.6 – Ação 2524 (Programa: 06.128.2070.2524.0001) 

Quadro XXVII – Ação 2524 

Identificação da Ação 

Código 2524 Tipo: ATIVIDADE 

Título 
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA 

FEDERAL 

Iniciativa 
Fortalecimento, seleção, formação, capacitação e valorização do quadro de servidores das 

polícias da União (DPF) 

Objetivo 

Propiciar a atuação de excelência dos órgãos de segurança pública da União, dos estados, do 

Distrito Federal e dos municípios, assim como de outras instituições, com ênfase no 

aprimoramento de suas estruturas físicas, organizacionais e modelos de gestão, do 

desenvolvimento de sistemas de informação e bancos de dados, do fortalecimento da atividade 

de inteligência e reestruturação e modernização do sistema de produção da prova material. 

Código: Tipo:  

Programa 06.128.2070.2524.0001 Código: Tipo: 

Unidade Orçamentária 30107 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 

Ação Prioritária (   ) Sim (X)Não Caso positivo: (   )PAC (   ) Brasil sem Miséria 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

Valor em 01/01/2013 
Valor 

Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizado 

765.216 597.934 -68.471    
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Análise Situacional: 

(Fonte: CGA) 

 

A despesa fora planejada, autorizada e empenhada, mas ainda não fora reconhecida 

a prestação total do serviço ou a execução do investimento. Ou seja, parte do gasto ainda 

não fora liquidado nem pago. No caso acima fora cancelado o valor de R$ 68.471,00. 

 

3.2.2.3.7 – Ação 2723  

Quadro XXVIII – Ação 2723 

Identificação da Ação 

Código 2723 Tipo: ATIVIDADE 

Título POLICIAMENTO OSTENSIVO NAS RODOVIAS E ESTRADAS FEDERAIS 

Iniciativa 

Fortalecimento da capacidade de enfrentamento à criminalidade e à violência no trânsito, no 

âmbito das rodovias federais, por meio do aprimoramento das operações especiais e de 

inteligência e do aprimoramento das ações de fiscalização e educação para o trânsito, 

envolvendo o cidadão e outras organizações da sociedade civil, visando à mudança de 

comportamento em busca de um trânsito mais seguro.  

Objetivo 

Fortalecer a segurança viária e a educação para o trânsito, ampliando a capacidade de 

policiamento, monitoramento e fiscalização nas rodovias federais e integrando ações 

relacionadas à temática 

Código: Tipo:  

Programa 06.181.0663.2723.0001 Código: Tipo: 

Unidade Orçamentária 30107 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 

Ação Prioritária (   ) Sim (X)Não Caso positivo: (   )PAC (   ) Brasil sem Miséria 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

Valor em 01/01/2013 
Valor 

Liquidado 

Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizado 

3.121.328 2.297.960 -818.846    

 

Análise Situacional: 

(Fonte: CGA) 

 

A despesa fora planejada, autorizada e empenhada, mas ainda não fora reconhecida 

a prestação total do serviço ou a execução do investimento. Ou seja, parte do gasto ainda 

não fora liquidado nem pago. No caso acima fora cancelado o valor de R$ 818.846,00. 

 

3.2.2.3.8 – Ação 2816 (Programa: 06.183.0663.2816.0001) 

Quadro XXIX – Ação 2816 

Identificação da Ação 

Código 2816 Tipo: ATIVIDADE 

Título SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 

Iniciativa Aprimorar as ações de investigação e operações de inteligência policial (DPF) 
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Objetivo 

Propiciar a atuação de excelência dos órgãos de segurança pública da União, dos estados, do 

Distrito Federal e dos municípios, assim como de outras instituições, com ênfase no 

aprimoramento de suas estruturas físicas, organizacionais e modelos de gestão, do 

desenvolvimento de sistemas de informação e bancos de dados, do fortalecimento da atividade 

de inteligência e reestruturação e modernização do sistema de produção da prova material. 

Código: Tipo:  

Programa 06.183.0663.2816.0001 Código: Tipo: 

Unidade Orçamentária 30107 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 

Ação Prioritária (   ) Sim (X)Não Caso positivo: (   )PAC (   ) Brasil sem Miséria 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

Valor em 01/01/2013 
Valor 

Liquidado 

Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizado 

158.471 114.876 -43.595    

 

Análise Situacional: 

(Fonte: CGA) 

 

A despesa fora planejada, autorizada e empenhada, mas ainda não fora reconhecida 

a prestação total do serviço ou a execução do investimento. Ou seja, parte do gasto ainda 

não fora liquidado nem pago. No caso acima fora cancelado o valor de R$ 43.595,00. 

 

3.2.2.3.9 – Ação 2816 (Programa: 06.183.2070.2816.0001) 

Quadro XXX – Ação 2816 

Identificação da Ação 

Código 2816 Tipo: ATIVIDADE 

Título SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 

Iniciativa Aprimorar as ações de investigação e operações de inteligência policial (DPF) 

Objetivo 

Propiciar a atuação de excelência dos órgãos de segurança pública da União, dos estados, do 

Distrito Federal e dos municípios, assim como de outras instituições, com ênfase no 

aprimoramento de suas estruturas físicas, organizacionais e modelos de gestão, do 

desenvolvimento de sistemas de informação e bancos de dados, do fortalecimento da atividade 

de inteligência e reestruturação e modernização do sistema de produção da prova material. 

Código: Tipo:  

Programa 06.183.2070.2816.0001 Código: Tipo: 

Unidade Orçamentária 30107 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 

Ação Prioritária (   ) Sim (X)Não Caso positivo: (   )PAC (   ) Brasil sem Miséria 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

Valor em 01/01/2013 
Valor 

Liquidado 

Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizado 

127.776 37.010 -8.356    
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Análise Situacional: 

(Fonte CGA) 

 

A despesa fora planejada, autorizada e empenhada, mas ainda não fora reconhecida 

a prestação total do serviço ou a execução do investimento. Ou seja, parte do gasto ainda 

não fora liquidado nem pago. No caso acima fora cancelado o valor de R$ 8.356,00. 

 

3.2.2.3.10 – Ação 2B11 

Quadro XXXI – Ação 2B11 

Identificação da Ação 

Código 2B11 Tipo: ATIVIDADE 

Título 
MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DA MALHA 

RODOVIÁRIA FEDERAL 

Iniciativa Não se aplica 

Objetivo Não se aplica 

Código: Tipo:  

Programa 06.181.0663.2B11.0001 Código: Tipo: 

Unidade Orçamentária 30107 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 

Ação Prioritária (   ) Sim (X)Não Caso positivo: (   )PAC (   ) Brasil sem Miséria 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

Valor em 01/01/2013 
Valor 

Liquidado 

Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizado 

1.238.186 0 -1.238.186    

 

Análise Situacional: 

(Fonte: CGA) 

 

A despesa fora planejada, autorizada e empenhada, mas ainda não fora reconhecida 

a prestação total do serviço ou a execução do investimento. Ou seja, parte do gasto ainda 

não fora liquidado nem pago. No caso acima fora cancelado o valor total de R$ 

1.238.186,00. 

 

3.2.2.3.11 – Ação 4290 

Quadro XXXII – Ação 4290 

Identificação da Ação 

Código 4290 Tipo: ATIVIDADE 

Título ATIVIDADES DE SAÚDE NAS RODOVIAS FEDERAIS 

Iniciativa Não se aplica 

Objetivo Não se aplica 

Código: Tipo:  

Programa 06.181.0663.4290.0001 Código: Tipo: 
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Unidade Orçamentária 30107 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 

Ação Prioritária (   ) Sim (X)Não Caso positivo: (   )PAC (   ) Brasil sem Miséria 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

Valor em 01/01/2013 
Valor 

Liquidado 

Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizado 

2.892 300 -2.592    

 

Análise Situacional: 

(Fonte: CGA) 

 

A despesa fora planejada, autorizada e empenhada, mas ainda não fora reconhecida 

a prestação total do serviço ou a execução do investimento. Ou seja, parte do gasto ainda 

não fora liquidado nem pago. No caso acima fora cancelado o valor de R$ 2.592,00. 

 

3.2.2.3.12 – Ação 8623 (Programa: 06.181.1386.8623.0001) 

Quadro XXXIII – Ação 8623 

Identificação da Ação 

Código 8623 Tipo: ATIVIDADE 

Título 
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E UNIDADES DA POLÍCIA 

RODOVIÁRIA FEDERAL 

Iniciativa 
Fortalecimento, seleção, formação, capacitação e valorização do quadro de servidores das 

polícias da União (DPF) 

Objetivo 

Propiciar a atuação de excelência dos órgãos de segurança pública da União, dos estados, do 

Distrito Federal e dos municípios, assim como de outras instituições, com ênfase no 

aprimoramento de suas estruturas físicas, organizacionais e modelos de gestão, do 

desenvolvimento de sistemas de informação e bancos de dados, do fortalecimento da atividade 

de inteligência e reestruturação e modernização do sistema de produção da prova material. 

Código: Tipo:  

Programa 06.181.1386.8623.0001 Código: Tipo: 

Unidade Orçamentária 30107 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 

Ação Prioritária (   ) Sim (X)Não Caso positivo: (   )PAC (   ) Brasil sem Miséria 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

Valor em 01/01/2013 
Valor 

Liquidado 

Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizado 

469.079 238.475 -194.618    

 

Análise Situacional: 

(Fonte: CGA) 

 

A despesa fora planejada, autorizada e empenhada, mas ainda não fora reconhecida 

a prestação total do serviço ou a execução do investimento. Ou seja, parte do gasto ainda 

não fora liquidado nem pago. No caso acima fora cancelado o valor de R$ 194.618,00. 
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3.2.2.3.13 – Ação 8623 (Programa: 06.181.2070.8623.0001) 

Quadro XXXIV – Ação 8623 

Identificação da Ação 

Código 8623 Tipo: ATIVIDADE 

Título 
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E UNIDADES DA POLÍCIA 

RODOVIÁRIA FEDERAL 

Iniciativa 
Fortalecimento, seleção, formação, capacitação e valorização do quadro de servidores das 

polícias da União (DPF) 

Objetivo 

Propiciar a atuação de excelência dos órgãos de segurança pública da União, dos estados, do 

Distrito Federal e dos municípios, assim como de outras instituições, com ênfase no 

aprimoramento de suas estruturas físicas, organizacionais e modelos de gestão, do 

desenvolvimento de sistemas de informação e bancos de dados, do fortalecimento da atividade 

de inteligência e reestruturação e modernização do sistema de produção da prova material. 

Código: Tipo:  

Programa 06.181.2070.8623.0001 Código: Tipo: 

Unidade Orçamentária 30107 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 

Ação Prioritária (   ) Sim (X)Não Caso positivo: (   )PAC (   ) Brasil sem Miséria 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

Valor em 01/01/2013 
Valor 

Liquidado 

Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizado 

12.011.310 8.742.607 -64.290    

 

Análise Situacional: 

(Fonte: CGA) 

 

A despesa fora planejada, autorizada e empenhada, mas ainda não fora reconhecida 

a prestação total do serviço ou a execução do investimento. Ou seja, parte do gasto ainda 

não fora liquidado nem pago. No caso acima fora cancelado o valor de R$ 64.290,00. 

 

3.2.2.3.14 – Ação 8692  

Quadro XXXV – Ação 8692 

Identificação da Ação 

Código 8692 Tipo: ATIVIDADE 

Título EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO PARA USUÁRIOS DAS RODOVIAS FEDERAIS 

Iniciativa Não se aplica 

Objetivo Não se aplica 

Código: Tipo:  

Programa 06.452.0663.8692.0001 Código: Tipo: 

Unidade Orçamentária 30107 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 

Ação Prioritária (   ) Sim (X)Não Caso positivo: (   )PAC (   ) Brasil sem Miséria 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
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Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

Valor em 01/01/2013 
Valor 

Liquidado 

Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizado 

1.989 0 -1.989    

 

Análise Situacional: 

(Fonte: CGA) 

 

A despesa fora planejada, autorizada e empenhada, mas ainda não fora reconhecida 

a prestação total do serviço ou a execução do investimento. Ou seja, parte do gasto ainda 

não fora liquidado nem pago. No caso acima fora cancelado o valor total de R$ 1.989,00. 

 

3.2.2.3.15 – Ação 8698  

Quadro XXXVI – Ação 8698 

Identificação da Ação 

Código 8698 Tipo: ATIVIDADE 

Título 
MANUTENCAO E MODERNIZACAO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMACAO E COMUNICACAO 

Iniciativa 
Fortalecimento, seleção, formação, capacitação e valorização do quadro de servidores das 

polícias da União (DPF) 

Objetivo 

Propiciar a atuação de excelência dos órgãos de segurança pública da União, dos estados, do 

Distrito Federal e dos municípios, assim como de outras instituições, com ênfase no 

aprimoramento de suas estruturas físicas, organizacionais e modelos de gestão, do 

desenvolvimento de sistemas de informação e bancos de dados, do fortalecimento da atividade 

de inteligência e reestruturação e modernização do sistema de produção da prova material. 

Código: Tipo:  

Programa 06.181.1386.8698.0001 Código: Tipo: 

Unidade Orçamentária 30107 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 

Ação Prioritária (   ) Sim (X)Não Caso positivo: (   )PAC (   ) Brasil sem Miséria 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

Valor em 01/01/2013 
Valor 

Liquidado 

Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizado 

752.842 184.274 -537.214    

 

Análise Situacional: 

(Fonte: CGA) 

 

A despesa fora planejada, autorizada e empenhada, mas ainda não fora reconhecida 

a prestação total do serviço ou a execução do investimento. Ou seja, parte do gasto ainda 

não fora liquidado nem pago. No caso acima fora cancelado o valor de R$ 537.214,00. 
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3.2.2.3.16 – Ação 86A1 

Quadro XXXVII – Ação 86A1 

Identificação da Ação 

Código 86A1 Tipo: ATIVIDADE 

Título 
PROCESSAMENTO E ARRECADACAO DE MULTAS APLICADAS PELA POLICIA 

RODOVIARIA FEDERAL 

Iniciativa 

Fortalecimento da capacidade de enfrentamento à criminalidade e à violência no trânsito, no 

âmbito das rodovias federais, por meio do aprimoramento das operações especiais e de 

inteligência e do aprimoramento das ações de fiscalização e educação para o trânsito, 

envolvendo o cidadão e outras organizações da sociedade civil, visando à mudança de 

comportamento em busca de um trânsito mais seguro. 

Objetivo 

Fortalecer a segurança viária e a educação para o trânsito, ampliando a capacidade de 

policiamento, monitoramento e fiscalização nas rodovias federais e integrando ações 

relacionadas à temática 

Código: Tipo:  

Programa 06.181.0663.86A1.0001 Código: Tipo: 

Unidade Orçamentária 30107 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 

Ação Prioritária (   ) Sim (X)Não Caso positivo: (   )PAC (   ) Brasil sem Miséria 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

Valor em 01/01/2013 
Valor 

Liquidado 

Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizado 

117.297 0 -117.297    

 

Análise Situacional: 

(Fonte: CGA) 

 

A despesa fora planejada, autorizada e empenhada, mas ainda não fora reconhecida 

a prestação total do serviço ou a execução do investimento. Ou seja, parte do gasto ainda 

não fora liquidado nem pago. No caso acima fora cancelado o valor total de R$ 117.297,00. 

 

 

 

3.2.2.3.17 – Ação 14M3 

Quadro XXXVIII – 14M3 

Identificação da Ação 

Código 14M3 Tipo: ATIVIDADE 

Título 

AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA, A CARGO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, 

NA CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL - CONFERÊNCIA RIO+20 

Iniciativa Não se aplica 

Objetivo Não se aplica 

Código: Tipo:  

Programa 06.181.0663.14M3.0033 Código: Tipo: 
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Unidade Orçamentária 30107 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 

Ação Prioritária (   ) Sim (X)Não Caso positivo: (   )PAC (   ) Brasil sem Miséria 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

Valor em 01/01/2013 
Valor 

Liquidado 

Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizado 

243.457 4.000 -9.996    

 

Análise Situacional: 

(Fonte: CGA) 

 

A despesa fora planejada, autorizada e empenhada, mas ainda não fora reconhecida 

a prestação total do serviço ou a execução do investimento. Ou seja, parte do gasto ainda 

não fora liquidado nem pago. No caso acima fora cancelado o valor de R$ 9.996,00. 

 

3.2.2.3.18 – Ação 200G 

Quadro XXXIX – 200G 

Identificação da Ação 

Código 200G Tipo: ATIVIDADE 

Título 
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS INSTALACOES FISICAS DA POLICIA 

RODOVIARIA FEDERAL 

Iniciativa 
Fortalecimento, seleção, formação, capacitação e valorização do quadro de servidores das 

polícias da União (DPF) 

Objetivo 

Propiciar a atuação de excelência dos órgãos de segurança pública da União, dos estados, do 

Distrito Federal e dos municípios, assim como de outras instituições, com ênfase no 

aprimoramento de suas estruturas físicas, organizacionais e modelos de gestão, do 

desenvolvimento de sistemas de informação e bancos de dados, do fortalecimento da atividade 

de inteligência e reestruturação e modernização do sistema de produção da prova material. 

Código: Tipo:  

Programa 06.181.1386.200G.0001 Código: Tipo: 

Unidade Orçamentária 30107 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 

Ação Prioritária (   ) Sim (X)Não Caso positivo: (   )PAC (   ) Brasil sem Miséria 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

Valor em 01/01/2013 
Valor 

Liquidado 

Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizado 

413.761 175.424 -221.318    

 

Análise Situacional: 

(Fonte: CGA) 

 

A despesa fora planejada, autorizada e empenhada, mas ainda não fora reconhecida 

a prestação total do serviço ou a execução do investimento. Ou seja, parte do gasto ainda 

não fora liquidado nem pago. No caso acima fora cancelado o valor de R$ 221.318,00. 
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3.2.2.3.19 – Ação 14N7 

Quadro XL – Ação 14N7 

Identificação da Ação 

Código 14N7 Tipo: ATIVIDADE 

Título 
AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS PARA POLICIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA 

FEDERAL 

Iniciativa 
Fortalecimento, seleção, formação, capacitação e valorização do quadro de servidores das 

polícias da União (DPF) 

Objetivo 

Propiciar a atuação de excelência dos órgãos de segurança pública da União, dos estados, do 

Distrito Federal e dos municípios, assim como de outras instituições, com ênfase no 

aprimoramento de suas estruturas físicas, organizacionais e modelos de gestão, do 

desenvolvimento de sistemas de informação e bancos de dados, do fortalecimento da atividade 

de inteligência e reestruturação e modernização do sistema de produção da prova material. 

Código: Tipo:  

Programa 06.181.2070.14N7.0101 Código: Tipo: 

Unidade Orçamentária 30107 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 

Ação Prioritária (   ) Sim (X)Não Caso positivo: (   )PAC (   ) Brasil sem Miséria 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

Valor em 01/01/2013 Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizado 

22.274.635 22.274.633 -2    

 

Análise Situacional: 

(Fonte: CGA) 

 

A despesa fora planejada, autorizada e empenhada, mas ainda não fora reconhecida 

a prestação total do serviço ou a execução do investimento. Ou seja, parte do gasto ainda 

não fora liquidado nem pago. No caso acima fora cancelado o valor de R$ 2,00. 
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4. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA 

GESTÃO 

 

4.1 Estrutura de Governança 
 

As características e peculiaridades dos trabalhos realizados no âmbito da 

Administração Pública estão intimamente ligadas às questões da governança, que guardam 

estreita relação com a gestão de políticas públicas, o exercício de poder de polícia, o 

controle das execuções orçamentárias, dentre outros.  

 

A governança pública demanda que os governos sejam mais eficazes, não apenas 

com uma atuação expressiva de sua capacidade de gestão, mas também respeitando os 

normativos e valores de uma sociedade democrática. 

 

Neste sentido, vejamos alguns conceitos de Governança Pública: 

 

Governança Pública é mais do que uma forma eficaz e eficiente de 

executar o ‘negócio governo’, ela está relacionada à legalidade e 

legitimidade, sendo mais do que valores estritamente empresariais. 

Governança pública é uma atividade complexa que envolve o ‘governo’ 

de complexas redes sociais nos setores políticos. 

KICKERT, 1997 (p.732) 

 

Governança Pública é a proteção da inter-relação entre gestão, controle 

e fiscalização por organizações governamentais e por organizações 

criadas por autoridades governamentais, visando à concretização dos 

objetivos políticos de forma eficiente e eficaz, bem como a comunicação 

aberta e a prestação de contas, para benefício das partes interessadas. 

TIMMERS, 2000 (p. 9) 

 

Governança pública é um processo dinâmico pelo qual se dá o 

desenvolvimento político e através do qual a sociedade civil, o estado e o 

governo organizam e gerem a vida pública. 

BRESSER-PEREIRA, 2001 (p.8) 

 

Diante do contido nos conceitos acima epigrafados, pode-se concluir, em apertada 

síntese, que o objetivo implícito da Governança Pública é a gestão de recursos públicos 

para concretizar objetivos políticos e atender o interesse coletivo. 

 

No âmbito deste Departamento de Polícia Rodoviária Federal, cumpre salientarmos 

que, as boas práticas administrativas implementadas pela Administração Central do Órgão 

possibilitam uma gestão dos recursos disponíveis (de pessoal, material, orçamentário e 

financeiro) de maneira transparente, legítima e acobertada pelos mandamentos legais 

vigentes, tudo, com vistas ao pleno alcance dos objetivos traçados.  

 

http://www.geraldoloureiro.com/wiki/index.php?title=KICKERT%2C_1997
http://www.geraldoloureiro.com/wiki/index.php?title=TIMMERS%2C_2000
http://www.geraldoloureiro.com/wiki/index.php?title=BRESSER-PEREIRA%2C_2001
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A opção por uma Gestão com fortes traços de Governança proporciona à PRF uma 

crescente melhora na qualidade de sua execução orçamentária, o que culmina com o 

aprimoramento dos serviços prestados à sociedade. 

 

Neste sentido, cumpre registrarmos que nos últimos 03 (três) anos (2011-2013), o 

quantitativo de mortos e feridos em acidentes de trânsito nas rodovias federais, reduziu 

consideravelmente, passando de 8.669 (M) e 106.801 (F) em 2011, para 8.416 (M) e 

103.544 (F) em 2013. 

 

Outro dado importante a ser destacado repousa no fato de que, entre 2011 e 2013, as 

relações acidente/frota veicular do Brasil, feridos/frota veicular do Brasil, e mortos/frota 

veicular do Brasil demonstram uma constante redução dos números, passando de 0,0027, 

0,0015 e 0,0012,  em 2011, para 0,0023, 0,0013 e 0,0010, em 2013. 

  

Por fim, esclarecemos que este Departamento de Polícia Rodoviária Federal, mesmo 

não contemplando em sua atual estrutura organizacional uma área encarregada 

especificamente pelo Controle Interno do Órgão, o que se encontra presente no âmbito do 

Ministério da Justiça, Unidade a qual esta UG é subordinada, esta ausência não 

compromete a regularidade e sucesso dos trabalhos desenvolvidos pela PRF.  

 

A observância dos preceitos legais, o respeito ao interesse coletivo e o 

comprometimento dos gestores do Órgão fazem com que o planejamento traçado pela 

Administração Central seja cumprido de maneira eficiente e eficaz. 

 

Sem prejuízo a isso, ressaltamos que a PRF tem envidado esforços no sentido de 

dotar a Instituição de uma estrutura mais adequada às especificidades e competências do 

Órgão, conforme Projeto de reestruturação do DPRF, o que proporcionará melhoras 

significativas nos processos conduzidos pela Instituição. 

 

 

4.2 Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos 

Quadro XLI – Avaliação do Sistema de Controles Internos 

Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ 

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1.     A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos 

da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. 
      X   

2.     Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e 

funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.  
   X     

3.     A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.    X     

4.     Existe código formalizado de ética ou de conduta.        X 

5.     Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos 

formais. 
      X   
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6.     Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos 

diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou 

código de ética ou conduta. 
   X      

7.     As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das 

responsabilidades. 
     X   

8.     Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ.       X   

9.     Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela 

UJ. 
    X     

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.        X 

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da 

unidade. 
       X 

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus 

processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a 

consequente adoção de medidas para mitigá-los. 
     X    

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de 

conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.  
     X   

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de 

risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. 
      X   

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala 

de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 
     X   

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos 

internos da unidade. 
     X   

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar 

responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  
       X 

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de 

responsabilidade da unidade.  
       X 

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e 

alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. 
     X   

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de 

acordo com um plano de longo prazo. 
     X   

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que 

possam derivar de sua aplicação. 
    X     

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente 

relacionadas com os objetivos de controle. 
     X    

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e 

comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 
      X   

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para 

permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 
     X    

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva, 

atual, precisa e acessível. 
      X   

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da 

UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. 
     X    

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as 

direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. 
     X    
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Monitoramento 1 2 3 4 5 

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e 

qualidade ao longo do tempo. 
   X     

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações 

sofridas. 
   X     

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.    X     

 

Análise Crítica: 

 

Preliminarmente, cumpre registrarmos que esta Administração PRF compreende a relevância e pertinência da 

operacionalização de um adequado sistema de controle interno, o que permite potencializar as informações necessárias com 

o propósito de fazer análises de natureza procedimental, econômica, financeira, física e de produtividade, concernentes ao 

gerenciamento dos recursos públicos disponíveis e executados. 

 

Como função administrativa, o controle precisa de um sistema de informação e avaliação, com a finalidade de 

assegurar o cumprimento do planejado, sob pena de a condução dos negócios públicos se transformarem em uma mera 

improvisação.  

 

Embora este Departamento de Polícia Rodoviária Federal, atualmente, não possua em sua estrutura organizacional 

uma Área com atribuições específicas voltadas para a implementação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno, o 

que se encontra presente no âmbito do Ministério da Justiça, Unidade a qual esta UG é subordinada, estes trabalhos não se 

encontram prejudicados, pois a PRF é constantemente auditada pela Controladoria Geral da União – CGU e pelo Tribunal de 

Contas da União, Órgãos de Fiscalização Governamental, o que permite a realização das análises e acompanhamentos 

devidos.   

 

Cabe ressaltar que a alta Administração deste DPRF tem envidado todos os esforços possíveis no sentido de dotar a 

Instituição de uma área própria de assessoramento de controle interno, conforme Projeto de reestruturação do DPRF. 

 

Inobstante, no âmbito deste Departamento de Polícia Rodoviária Federal, foi criado o Grupo de Acompanhamento 

de Auditoria e Fiscalização – GAAF, que tem acompanhado as demandas oriundas do Tribunal de Contas da União – TCU e 

da Controladoria-Geral da União – CGU. 

 

Sem prejuízo às atribuições próprias do GAAF, este Departamento promoveu a implementação do seu Escritório de 

Projetos Estratégicos – EPE, com uma metodologia fortemente voltada para a gestão de projetos, especialmente os 

prioritários, contendo planejamento das demandas, análise e monitoramento de riscos entre outros mecanismos de 

aperfeiçoamento de gestão. 

 

Quanto ao código de conduta, informamos que este DPRF orienta seus servidores pelo Decreto Nº 1.171, de 22 de 

junho de 1994, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Tal 

instrumento (que por se tratar de dispositivo legal em vigor, já pressupõe prévio conhecimento por parte dos servidores 

públicos) é abordado na disciplina Ética e Cidadania, do Curso de Formação Profissional do DPRF. Além disso, alguns de 

seus preceitos são comumente reiterados pela Comissão de Ética do DPRF (cujos membros são designados por Portaria 

Interna) e através de ações de Corregedoria Participativa. Destaca-se em 2013 a realização de capacitação para gestores da 

PRF (Direção-Geral e Superintendentes) acerca da temática Ética no Serviço Público. 

 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, 

em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 
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(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em 

sua maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 

 

 

4.3 Sistema de Correição 

 

 A apresentação do Sistema de Correição da UJ atende ao disposto no subitem 3.4 

da Portaria - TCU nº 175, de 9 de julho de 2013, explicitando a estrutura e as atividades do 

Sistema de Correição da Polícia Rodoviária Federal, o qual é integrado pela Corregedoria 

Geral, com sede em Brasília/DF, e por 26 (vinte e seis) unidades desconcentradas 

distribuídas pelos diversos estados da Federação e Distrito Federal; além de evidenciar os 

principais resultados alcançados no ano de 2013. 

 

 O Sistema de Correição da Polícia Rodoviária Federal tem previsão na Portaria nº 

1.375, de 2 de agosto de 2007, do Senhor Ministro de Estado da Justiça, que aprovou o 

Regimento Interno do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, cujo art. 10 dispõe que 

compete à Corregedoria-Geral do DPRF, dentre outras funções:  

 

planejar, supervisionar, orientar e coordenar as atividades 

relacionadas com a conduta funcional e a eficiência das atividades 

dos servidores do Departamento, assim como dos procedimentos 

relativos à correição e à disciplina, propondo a adoção de medidas 

corretivas. 

 

Para bem conduzir sua missão a Corregedoria Geral subdivide-se em subunidades 

distintas, compostas por Divisões e Núcleos, os quais são responsáveis pelas diversas 

funções que abrangem suas atribuições regimentais. 

 

Em apertada síntese pode-se esclarecer que cabe à Divisão de Gestão Correicional - 

DIGES e ao Núcleo que lhe é subordinado (Núcleo Cartorial - NUCAR) as funções 

cartoriais, arquivo, apoio logístico, gerenciamento do orçamento da Corregedoria, 

acompanhamento de auditorias e relatórios de gestão, convocações e deslocamentos de 

servidores, acompanhamento de comissões, capacitação e apoio à Corregedora-Geral. 

 

À Divisão de Corregedoria - DICOR e seu Núcleo (Núcleo de Análise Processual - 

NUAPRO) cabem, em exposição sintetizada e meramente exemplificativa: a análise e 

instrução de processos disciplinares, a elaboração de portarias e documentos diversos, a 

gestão de prazos prescricionais, a atualização da legislação vigente, o planejamento, a 

supervisão, o controle e a execução de planos de correições periódicos. 

 

A Divisão de Fiscalização e Assuntos Internos – DFAI e seu Núcleo subordinado 

(Núcleo de Operações Correicionais - NUOC) são responsáveis por: elaborar e promover a 

execução de planos e programas de inspeções sistemáticas; fiscalizar o desenvolvimento 

das atividades dos servidores, nos respectivos locais de trabalho, visando prevenir e 

reprimir a prática de irregularidades no exercício do cargo; receber e encaminhar 

manifestações e sugestões, bem como denúncias e representações sobre irregularidades 
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praticadas por servidores do Departamento; promover investigações e diligências 

necessárias à instrução ou instauração de procedimentos disciplinares; supervisionar as 

atividades de investigação correcional das Corregedorias Regionais. 

 

Por fim, cabe às Corregedorias Regionais o planejamento, a supervisão e a execução 

das atividades correicionais no âmbito das Superintendências e Distritos Regionais da PRF, 

com circunscrição em todos os estados da Federação e no Distrito Federal. 

 

Obedecendo-se a essa estrutura orgânica, são responsáveis pela instauração de 

procedimentos disciplinares os Dirigentes Regionais, em sua área de atuação, e a 

Corregedora-Geral do DPRF, nos casos que envolvam servidores da unidade central, que 

envolvam servidores lotados em mais de uma unidade regional e nas situações em que 

existem impedimentos das autoridades regionais. 

 

No que se refere à aplicação de penalidades disciplinares os Dirigentes Regionais e 

a Corregedoria Geral possuem competência para aplicar, na escala crescente da gravidade 

dos fatos apurados, até 30 (trinta) dias de suspensão. Penalidades que extrapolem esse 

quantitativo são de competência do Ministro de Estado da Justiça. 

  

No exercício da atividade correicional pela Corregedoria Geral e Corregedorias 

Regionais do DPRF, durante o ano de 2013, observaram-se os seguintes resultados: 

 

PROCEDIMENTOS INSTAURADOS/EM INSTRUÇÃO Quantidade Fonte 

PADs 298 CGU-PAD 

Ritos Sumários 2 CGU-PAD 

Sindicâncias 141 CGU-PAD 

Sindicâncias Patrimoniais 1 CGU-PAD 

Total de Procedimentos 442 

PROCEDIMENTOS EM 

INDICIAMENTO/CITAÇÃO/DEFESA 

ESCRITA/RELATÓRIO FINAL 

Quantidade Fonte 

PADs 268 CGU-PAD 

Ritos Sumários 2 CGU-PAD 

Sindicâncias 135 CGU-PAD 

Sindicâncias Patrimoniais 0 CGU-PAD 

Total de Procedimentos 405 

PROCEDIMENTOS ENCAMINHADOS PARA 

JULGAMENTO 
Quantidade Fonte 

PADs 302 CGU-PAD 

Ritos Sumários 2 CGU-PAD 

Sindicâncias 128 CGU-PAD 

Sindicâncias Patrimoniais 0 CGU-PAD 

Total de Procedimentos 432 
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PROCEDIMENTOS JULGADOS Quantidade Fonte 

PADs 312 CGU-PAD 

Ritos Sumários 2 CGU-PAD 

Sindicâncias 133 CGU-PAD 

Sindicâncias Patrimoniais 0 CGU-PAD 

Total de Procedimentos 447  

PROCEDIMENTOS ANULADOS 

ADMINISTRATIVAMENTE 
Quantidade Fonte 

PADs 14 CGU-PAD 

Ritos Sumários 0 CGU-PAD 

Sindicâncias 0 CGU-PAD 

Sindicâncias Patrimoniais 0 CGU-PAD 

Total de Procedimentos 14 

PROCEDIMENTOS ANULADOS JUDICIALMENTE Quantidade Fonte 

PADs 2 CGU-PAD 

Ritos Sumários 0 CGU-PAD 

Sindicâncias 0 CGU-PAD 

Sindicâncias Patrimoniais 0 CGU-PAD 

Total de Procedimentos 2 

PROCEDIMENTOS DE REVISÃO Quantidade Fonte 

PADs 2 CGU-PAD 

Ritos Sumários 0 CGU-PAD 

Sindicâncias 0 CGU-PAD 

Sindicâncias Patrimoniais 0 CGU-PAD 

Total de Procedimentos 2 

PROCEDIMENTOS EM RECONSIDERAÇÃO/RECURSO 

HIERÁRQUICO 
Quantidade Fonte 

PADs 27 CGU-PAD 

Ritos Sumários 0 CGU-PAD 

Sindicâncias 4 CGU-PAD 

Sindicâncias Patrimoniais 0 CGU-PAD 

Total de Procedimentos 31 

PROCEDIMENTOS EM DECISÃO 

RECONSIDERAÇÃO/RECURSO HIERÁRQUICO 
Quantidade Fonte 

PADs 23 CGU-PAD 

Ritos Sumários 0 CGU-PAD 

Sindicâncias 2 CGU-PAD 

Sindicâncias Patrimoniais 0 CGU-PAD 

Total de Procedimentos 25 
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PROCEDIMENTOS EM AVOCAÇÃO/REQUISIÇÃO 

PELA CGU 
Quantidade Fonte 

PADs 0 CGU-PAD 

Ritos Sumários 0 CGU-PAD 

Sindicâncias 0 CGU-PAD 

Sindicâncias Patrimoniais 0 CGU-PAD 

Total de Procedimentos 0 

PROCEDIMENTOS EM DECISÃO REVISÃO DO 

PROCESSO 
Quantidade Fonte 

PADs 2 CGU-PAD 

Ritos Sumários 0 CGU-PAD 

Sindicâncias 1 CGU-PAD 

Sindicâncias Patrimoniais 0 CGU-PAD 

Total de Procedimentos 3 

RESULTADO DE JULGAMENTOS Quantidade Fonte 

Advertências 42 Estatísticas CG 

Suspensões 101 Estatísticas CG 

Demissões/Cassações de Aposentadorias/Notas de Culpa 56 Estatísticas CG 

Absolvições 497 Estatísticas CG 

Instruções Preliminares sem instauração 770 Estatísticas CG 

NÚMEROS DIVERSOS Quantidade Fonte 

Operações da Corregedoria 5 Estatísticas CG 

Prisões de Servidores 13 Estatísticas CG 

Orçamento R$ 2.835.284,06 

 

 

4.4 Cumprimento Pela Instância de Correição da Portaria nº 1.043/2007 da CGU 

 

 Atendendo ao que dispõe o subitem 3.5 da Portaria – TCU nº 175, de 9 de julho de 

2013, salientamos que os preceitos contidos nos artigos 4º e 5º da Portaria nº 1.043, de 24 

de julho de 2007, expedida pela Controladoria Geral da |União – CGU, que tratam dos 

prazos para inserção de dados no Sistema de Gestão de Processos Disciplinares – CGU-

PAD, bem como da integralidade, disponibilidade e confidencialidade das informações 

registradas, foram parcialmente atendidos pela Corregedoria-Geral da Polícia Rodoviária 

Federal. 

 

 Esclarecemos que os processos disciplinares no cartório da Corregedoria Geral 

estão cadastrados no CGU-PAD no devido prazo. Entretanto, esclarecemos que eventual 

desatualização de fases no sistema, referente aos processos oriundos das comissões 

processantes, se deve à impossibilidade de concessão de perfil múltiplo aos servidores 

membros de comissões processantes que atuam concomitantemente em processos de 

várias Unidades (para cadastrar processos de mais de uma Unidade ao mesmo tempo), 
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providência que depende da CGU.  
 

 De outro modo, informamos que foram adotadas as seguintes providências para o 

cumprimento do prazo: a) no que tange aos processos disciplinares no cartório da 

Corregedoria-Geral do DPRF/MJ: Até 30/04/2014: implantação de rotina de atualização 

quinzenal das fases dos processos no CGU-PAD; b) no que tange aos processos 

disciplinares em curso: Até 30/04/2014: cadastramento de membros das comissões pela 

CGU, para que façam o lançamento dos processos disciplinares no sistema CGU/PAD, a 

fim de cumprirem o prazo estabelecido no parágrafo 3º, inciso V do Art. 1º da Portaria-

CGU nº 1.043/2007; Até 31/12/2014: capacitação dos membros das comissões, tanto pela 

CGU, quanto pela própria CG, para o lançamento dos processos e atualização das fases; 

lotação de mais 01 (um) servidor administrativo nesta Corregedoria Geral, capacitando-o 

para o lançamento, em tempo hábil, dos processos disciplinares a cargo desta coordenação 

no sistema CGU/PAD, tendo em vista o elevado processamento a cargo desta área, com a 

atuação em mais de 450 pontos em âmbito nacional. Ressaltamos que dos 02 (dois) 

servidores pretendidos para lotação nesta CG, somente houve a lotação de 01 (um) 

servidor, o qual já está responsável pela atualização do sistema, concomitantemente com 

outras atribuições. 

 

4.5 Indicadores para monitoramento e avaliação do modelo de governança e 

efetividade dos controles internos 

 

Preliminarmente, cumpre registrar que os trabalhos desenvolvidos pela 

Administração Central deste Departamento de Polícia Rodoviária Federal possibilitam a 

implementação/consolidação de uma gestão transparente, legítima, eficiente e acobertada 

pelos mandamentos legais vigentes.  

 

A adoção, pela PRF, de uma Gestão com fortes traços de Governança proporciona 

ao Órgão uma evolução significativa na qualidade e quantidade dos serviços prestados à 

sociedade. 

 

 Neste norte, considerando a necessidade de se acompanhar a problemática da 

violência no trânsito das rodovias federais, de modo a avaliar a efetividade das ações 

institucionais da PRF, foram definidos os indicadores Taxa de Mortalidade e Taxa de 

Acidentes Graves.  

 

 A Taxa de Mortalidade e a Taxa de Acidentes Graves equivalerão ao número de 

mortes e o número de acidentes graves, respectivamente, por um milhão de veículos, 

considerando-se a frota nacional de veículos de acordo com as informações fornecidas 

pelo DENATRAN. 

 

Paralelamente a isso, objetivando o monitoramento das condições de trafegabilidade 

das rodovias federais, pontuando as interferências à livre circulação do trânsito nas BR’s e 

identificando as providências adotadas pela PRF, criou-se o indicador Interdição de 

Rodovia, que resultará da ponderação da tabulação dos dados dessas interferências na via.  

 



RELATÓRIO DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2013 – DPRF/MJ 

 

88 de 185 

 Assim, serão considerados na formulação desse índice fatores como a duração e o 

nível de interferência, o VMD (Volume Médio Diário de veículos) do trecho observado, o 

nível de dificuldade de restabelecer o fluxo de trânsito, entre outros fatores. 

 

Com intuito de se verificar a contribuição da PRF para a redução da criminalidade e 

da violência no país, criou-se os indicadores Pessoas Detidas, Veículos Recuperados e do 

Quadro de Apreensões de drogas, contrabando e descaminho, armas e relacionadas a 

crimes ambientais. 

 

Para aferir o nível de percepção de segurança dos usuários das rodovias federais foi 

criado o indicador Percepção de Segurança, que será medido a partir de uma pesquisa 

quantitativa e qualitativa, que avaliará se as ações desenvolvidas pela instituição 

produziram, além dos resultados aferidos pelos outros indicadores, um impacto positivo na 

sociedade, ou seja, se aqueles que fazem uso das rodovias federais sentem-se mais seguros 

nos seus deslocamentos e o quanto essa segurança é resultante da ação da Polícia 

Rodoviária Federal. 

 

A análise dos resultados estraidos dos indicadores utilizados pela PRF 

proporcionará um justo monitoramento e avaliação do funcionamento do modelo de 

governança adotado pelo Órgão, assim como permitirá a avaliação da efetividade dos 

controles internos na garantia do alcance de seus objetivos estratégicos estabelecidos. 

 

 

5. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 

FINANCEIRA 
 

5.1. Execução das despesas 

 

5.1.1 Programação 

Quadro XLII – Programação de Despesas 

Unidade Orçamentária : Código UO: UGO: 

Origem dos Créditos Orçamentários 

Grupos de Despesa 

Correntes 
 

1 – Pessoal e 

Encargos Sociais 

2 – Juros e Encargos da 

Dívida 

3– Outras Despesas 

Correntes 

DOTAÇÃO INICIAL  2.249.082.256 0 327.720.159 

CRÉDITOS 

Suplementares 269.871.166 0 123.783.184 

Especiais 
Abertos 0 0 0 
Reabertos 0 0 0 

Extraordinários 
Abertos 0 0 3.300.000 
Reabertos 0 0 0 

Créditos Cancelados 0 0 -228.000 

Outras Operações 0 0 0 

Dotação final 2013 (A) 2.518.953.422 0 454.575.343 

Dotação final 2012(B) 2.301.874.964 0 381.344.564 

Variação (A/B-1)*100 9,431% 0 19,203% 

Origem dos Créditos Orçamentários Grupos de Despesa Capital 9– Reserva de 
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4 – Investimentos 
5 – Inversões 

Financeiras 

6- Amortização 

da Dívida 
Contingência 

DOTAÇÃO INICIAL 229.989.427 0 0 0 

CRÉDITOS 

Suplementares 0 0 0 0 

Especiais 
Abertos 1.528.000 0 0 0 
Reabertos 0 0 0 0 

Extraordinários 
Abertos 7.300.000 0 0 0 
Reabertos 74.179.808 0 0 0 

Créditos Cancelados -92.652.834 0 0 0 

Outras Operações 0 0 0 0 

Dotação final 2013 (A) 220.344.401 0 0 0 

Dotação final 2012 (B) 255.133.250 0 0 90.000.000 

Variação (A/B-1)*100 -13,636% 0 0 0 

 

 

5.1.1.1 Análise Crítica 

(Fonte: DIPLAN/CGA) 

Após levantamento e consolidação das demandas pela Unidade Orçamentária, a 

dotação proposta pelo Órgão alcançou o total de R$ 695.890.705, sem considerar 

benefícios e a ação 0716 - Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos Vincendos 

(pensões indenizatórias). 

Apesar do DPRF/MJ ter executado em 2013 o total de R$ 434.713.966 (sem 

benefícios e pensões indenizatórias), o Ministério da Justiça-MJ disponibilizou para a 

elaboração da proposta orçamentária o limite inicial de R$ 350.500.000, sendo R$ 

170.500.000 para os projetos prioritários da Presidência da República (Estratégia Nacional 

de Segurança Pública nas Fronteiras – ENAFRON e Plano Nacional de Enfrentamento à 

Violência no Trânsito – PNEVT) e apenas R$ 180 milhões para “Demais Despesas”, o que 

comprometeria a manutenção do Órgão e impediria a modernização e reaparelhamento nas 

Superintendências Regionais que não pudessem ser contempladas com os “prioritários”. 

Posteriormente, foi concedida uma “expansão” no valor de R$ 130.235.610, 

sendo R$ 50.645.000 para os “projetos prioritários” e R$ 79.590.610,00 para o grupo 

“demais despesas”. Assim, a proposta orçamentária do Órgão para 2013 foi de R$ 

480.735.610 (“projetos prioritário” = R$ 221.145.000 e “demais despesas” = 259.590.610), 

para atender a demanda da Administração Central, 21 Superintendências, 5 Distritos 

Regionais,  147 Delegacias e  417 unidades operacionais, bem como as atividades de 

fiscalização e policiamento de 71.647 km de rodovias federais. 

Tal restrição orçamentária compromete a qualidade dos serviços prestados e o 

cumprimento das atribuições institucionais, impedindo sua manutenção satisfatória e a 

realização dos investimentos tão necessários à modernização e aparelhamento do Órgão, 

tais como: renovação da frota, adequação das instalações físicas, aquisição de 

equipamentos de TI e telecomunicações, mobiliário para as bases operacionais, 

equipamentos e materiais empregados na atividade fim. 
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O crédito orçamentário alocado nos “projetos prioritários” permitiu a realização 

de investimentos nos estados de fronteira e com pontos críticos de acidentes de trânsito, 

mas a PRF precisa reaparelhar e modernizar todas as suas regionais, necessitando de aporte 

maior de recursos na elaboração da proposta orçamentária, justamente para não se criar 

grande disparidade estrutural entre as Superintendências e Distritos Regionais. Ademais, o 

legado proporcionado por tais investimentos implica num aumento dos gastos com 

manutenção, sendo premente a revisão dos recursos destinados à PRF. 

Como o valor destinado à PRF para custear as demandas do grupo “demais 

despesas” foi muito aquém do necessário, foi concedido ao longo do ano créditos adicionais 

no valor total de R$ 94.839.041 (exceto benefícios e cumprimento de sentenças judiciais), 

principalmente para atender as seguintes demandas: terceirização, serviços públicos, 

material de consumo, manutenção predial, locação de imóveis, abastecimento e 

manutenção da frota (inclusive 13 aeronaves, sendo 2 aviões e 11 helicópteros), 

processamento e arrecadação de multas. 

 

5.1.2 Movimentação de Créditos Interna e Externa 

Quadro XLIII – Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa 

Movimentação dentro de mesma Unidade Orçamentária entre Unidades Jurisdicionadas Distintas 

Origem da 

Movimentaç

ão 

UG  
Classificação 

da ação 
Despesas Correntes 

Concedente Recebedora  
1 – Pessoal e 

Encargos Sociais 

2 – Juros e 

Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 

Despesas 

Correntes 

 

Concedidos 

 

200109 

 

200110 – 

200131; 

200139; 

200141; 

200230; 

200232 e 

200233 

30107-06.122.2112.09HB.0001  

30107-06.122.2112.20TP.0001  

30107-09.272.0089.0181.0001 

2.518.953.422 0 0 

30107-06.122.2112.2000.0001  

30107-06.181.2070.200G.0001  

30107-06.181.2070.20IC.0001  

30107-06.181.2070.2723.0001  

30107-06.181.2070.8698.0001 

30107-06.181.2070.86A1.0001 

30107-06.301.2112.2004.0001 

30107-06.306.2112.2012.0001 

30107-06.331.2112.2011.0001 

30107-06.365.2112.2010.0001 

30107-28.846.0901.0716.0001  

0 0 270.211.893 

Recebidos 

200110 

200109 

 

30107-06.181.2070.2723.0000 0 0 11.653 

200111 30107-06.122.2112.2000.0000 

30107-06.181.2070.20IC.0001  

0 0 24.750 

200111 0 0 24.750 

200114 30107-06.122.2112.2000.0000 0 0 8.764 

200232 30107-06.181.2070.20IC.0001  0 0 4.036 

Origem da UG  Classificação da ação Despesas de Capital 
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Movimentaç

ão Concedente Recebedora 4 – Investimentos 
5 – Inversões 

Financeiras 

6 – 

Amortização 

da Dívida 

Concedidos 200109 

200110 – 

200131; 

200139; 

200141; 

200230; 

200232 e 

200233 

30107-06.122.2112.2000.0001 

30107-06.122.2112.2000.0029 

30107-06.181.2070.200G.0001 

30107-06.181.2070.200G.0026 

30107-06.181.2070.200G.0028 

30107-06.181.2070.200G.5433 

30107-06.181.2070.200G.7000 

30107-06.181.2070.20IC.0001 

30107-06.181.2070.2723.0001 

30107-06.181.2070.2723.0052 

30107-06.181.2070.2723.7000 

30107-06.181.2070.8698.0001  

89.471.163 0 0 

Recebidos    0 0 0 

Movimentação entre Unidades Orçamentárias do mesmo Órgão 

Orige

m da 

Movi

menta

ção 

UG  

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 
1 – Pessoal e 

Encargos Sociais 

2 – Juros e 

Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 

Despesas 

Correntes 

Conce

didos 
   0 0 0 

Recebi

dos 

MINISTERIO DA 

JUSTICA  
200109 30000-06.183.2070.7U23.0001  0 0 18.690.883 

Orige

m da 

Movi

menta

ção 

UG  

Classificação da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 4 – Investimentos 
5 – Inversões 

Financeiras 

6 – 

Amortização 

da Dívida 

Conce

didos 
   0 0 0 

Recebi

dos 

MINISTERIO DA 

JUSTICA  
200109 

30000-

06.183.2070.14WH.0101 

30000-06.183.2070.7U23.0001  

 35.796.950  0 0 
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Quadro XLIV – Movimentação Orçamentária Externa por Grupo de Despesa 

Origem da 

Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 1 – Pessoal e 

Encargos Sociais 

2 – Juros e 

Encargos da 

Dívida 

3 – Outras Despesas 

Correntes 

Concedidos 200109 

393012 - 

SUPERINTENDENCI

A REG. NO ESTADO 

RS - DNIT  

30107-06.122.2112.2000.0001  0 0 55.647 

Recebidos 

MINISTERIO DO 

PLANEJAMENTO, 

ORCAMENTO E 

GESTAO  

200109 09272008901810001  40.000 0 0 

 

FUNDACAO 

UNIVERSIDADE DO 

MARANHAO  
200109 12364203220RK0021  0 0 1.720 

 

INST.NACIONAL DE 

EST.E PESQUISAS 

EDUCACIONAIS  

200109 12368203020RM0001  0 0 113.173 

 
MINISTERIO DA 

SAUDE  
200109 10302201587610001  0 0 1.926.000 

 

AGENCIA 

NACIONAL DE 

TRANSPORTES 

TERRESTRES  

200109 26125207529070001  0 0 1.569.320 

 

AGENCIA 

NACIONAL DE 

TRANSPORTES 

TERRESTRES 

200109 26782207520UB0001  0 0 5.723.130 

 
EMPRESA DE 

PLANEJAMENTO E 
200109 26122212687850001  0 0 1.685.641 
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LOGISTICA S.A-EPL  

 

MINISTERIO DO 

PLANEJAMENTO,OR

CAMENTO E 

GESTAO  

200109 04121212514VN0001  0 0 16.729.257 

Origem da 

Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 4 – Investimentos 
5 – Inversões 

Financeiras 

6 – 

Amortização 

da Dívida 

Concedidos    0 0 0 

Recebidos 

MINISTERIO DO 

PLANEJAMENTO, 

ORCAMENTO E 

GESTAO  

200109 04121212514VN0101  15.074.400 0 0 
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5.1.3 Realização da Despesa 

 

5.1.3.1 Despesas Totais Por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Total. 

Quadro XLV – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários - Total 

Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários - Total 

Unidade Orçamentária: Código UO: 30107 UGO: 200109/00001 

Modalidade de Contratação Despesa Liquidada Despesa paga 

 2013 2012 2013 2012 

1.     Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) 141.302.712,57 137.419.608,91 140.243.353,00 137.191.549,07 

a)    Convite - - - - 

b)    Tomada de Preços 1.975.817,20 1.241.026,94 1.973.528,37 1.241.026,94 

c)     Concorrência 12.297.666,39 4.728.692,42 12.297.666,39 4.728.692,42 

d)    Pregão  127.029.228,98 131.449.889,55 125.972.158,24 131.221.829,71 

e)     Concurso - - - - 

f)     Consulta - - - - 

g)    Regime Diferenciado de Contratações Públicas - - - - 

2.     Contratações Diretas (h+i) 72.417.236,37 49.686.599,50 72.332.790,93 49.616.785,81 

h)     Dispensa 60.808.345,65 42.247.275,82 60.730.225,34 42.178.186,66 

i)    Inexigibilidade 11.608.890,72 7.439.323,68 11.602.565,59 7.438.599,15 

3.     Regime de Execução Especial 91.047,24 108.232,40 91.047,24 108.232,40 

j)      Suprimento de Fundos 91.047,24 108.232,40 91.047,24 108.232,40 

4.     Pagamento de Pessoal (k+l) 2.628.017.071,81 2.361.799.864,96 2.628.002.432,43 2.361.797.546,12 

k)      Pagamento em Folha 2.592.527.673,34 2.323.868.937,99 2.592.522.778,67 2.323.868.937,99 

l)    Diárias 35.489.398,47 37.930.926,97 35.479.653,76 37.928.608,13 

5.     Outros 6.218.447,54 18.721.638,13 6.107.453,16 18.721.319,49 

6.     Total (1+2+3+4+5) 2.848.046.515,53 2.567.735.943,90 2.846.777.076,76 2.567.435.432,89 
 

 

5.1.3.2 Despesas Totais Por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – 

Executados Diretamente pela UJ 

Quadro XLVI – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários 

Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários  

Valores Executados diretamente pela UJ 

Unidade Orçamentária: Código UO: 30107 UGO: 200109 

Modalidade de Contratação Despesa Liquidada Despesa paga 

 2013 2012 2013 2012 

1.     Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)  32.553.441,50   54.718.068,04   32.553.441,50   54.718.068,04  

a)    Convite  -     -     -     -    

b)    Tomada de Preços  -     -     -     -    

c)     Concorrência  1.982.825,04   -     1.982.825,04   -    
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d)    Pregão   30.570.616,46   54.718.068,04   30.570.616,46   54.718.068,04  

e)     Concurso  -     -     -     -    

f)     Consulta  -     -     -     -    

g)    Regime Diferenciado de Contratações Públicas  -     -     -     -    

2.     Contratações Diretas (h+i)  54.986.478,89   32.783.755,80   54.986.478,89   32.783.755,80  

h)     Dispensa  48.373.367,70   29.272.907,81   48.373.367,70   29.272.907,81  

i)    Inexigibilidade  6.613.111,19   3.510.847,99   6.613.111,19   3.510.847,99  

3.     Regime de Execução Especial  1.446,97   -     1.446,97   -    

j)      Suprimento de Fundos  1.446,97   -     1.446,97   -    

4.     Pagamento de Pessoal (k+l)  5.371.544,07   3.296.456,00   5.371.544,07   3.296.456,00  

k)      Pagamento em Folha  -     -     -     -    

l)    Diárias  5.371.544,07   3.296.456,00   5.371.544,07   3.296.456,00  

5.     Outros  1.614.358,22   3.376.061,36   1.614.358,22   3.376.061,36  

6.     Total (1+2+3+4+5)  94.527.269,65   94.174.341,20   94.527.269,65   94.174.341,20  

 

 

5.1.3.3 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Total. 

Quadro XLVII – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Origiários Total 

Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários - Total 

Unidade Orçamentária: Código UO: 30107 UGO: 200109 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de 

Despesa 
Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Despesas de 

Pessoal 
2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

VENCIMENTOS 

E VANTAGENS 

FIXAS - 

PESSOAL CIVIL 

1.304.880.764

,81 

1.149.338.831,1

8 

1.304.880.764,

81 

1.149.338.831,

18 
- - 

1.304.880.005,

76 

1.149.338.831,

18 

APOSENT.RPPS, 

RESER. 

REMUNER. E 

REFOR.MILITAR 

702.457.592,8

5 
661.195.448,37 

702.457.592,8

5 

661.195.448,3

7 
- - 

702.457.592,8

5 

661.195.448,3

7 

OBRIGACOES 

PATRONAIS 

276.028.098,2

0 
245.660.128,91 

276.028.098,2

0 

245.660.128,9

1 
- - 

276.023.962,5

8 

245.660.128,9

1 

Demais elementos 

do grupo 

216.266.638,6

4 
197.432.267,96 

216.266.638,6

4 

197.432.267,9

6 
- - 

216.266.638,6

4 

197.432.267,9

6 

2. Outras 

Despesas 

Correntes 

        

OUTROS 

SERVICOS DE 

TERCEIROS - PJ 

145.943.128,0

9 
131.763.917,28 

104.623.599,9

1 
81.876.271,35 

41.319.528,1

8 

49.887.645

,93 

103.914.488,7

7 
81.776.358,27 

INDENIZACOES 

E 

RESTITUICOES 

53.148.215,15 36.334.837,81 35.595.547,10 29.788.367,40 
17.552.668,0

5 

6.546.470,

41 
35.595.547,10 29.788.367,40 

MATERIAL DE 

CONSUMO 
50.590.742,95 42.946.508,68 39.802.332,72 31.547.658,21 

10.788.410,2

3 

11.398.850

,47 
39.500.742,84 31.514.476,98 
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Demais elementos 

do grupo 

149.506.512,7

4 
143.765.487,94 

140.668.967,5

3 

137.707.013,1

6 
8.837.545,21 

6.058.474,

78 

140.421.898,0

8 

137.539.586,4

6 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de 

Despesa 
Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

3. Investimentos 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

EQUIPAMENTO 

E MATERIAL 

PERMANENTE 

138.937.326,0

1 
111.875.168,98 13.726.179,49 26.858.419,04 

125.211.146,

52 

85.016.749

,94 
13.721.694,69 26.858.419,04 

OBRAS E 

INSTALACOES 
53.301.020,82 24.638.312,06 13.255.139,12 5.756.478,49 

40.045.881,7

0 

18.881.833

,57 
13.252.850,29 5.756.478,49 

OUTROS 

SERVICOS DE 

TERCEIROS - PJ 

2.466.922,98 1.816.872,41 741.655,16 572.762,61 1.725.267,82 
1.244.109,

80 
741.655,16 572.762,61 

Demais elementos 

do grupo 
12.371,88 24.784,22 - 2.267,22 - 22.517,00 12.371,88 2.267,22 

 

 

5.1.3.4 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Valores 

executados Diretamente pela UJ. 

Quadro XLVIII – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários 

Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários 

Valores Executados Diretamente pela UJ 

Unidade Orçamentária: Código UO: 30107 UGO: 200109 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Outras Despesas 

Correntes 
2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

OUTROS 

SERVICOS DE 

TERCEIROS - PJ 

93.247.688,09 77.203.871,17 
70.953.733,8

2 
50.712.506,84 22.293.954,57 26.491.364,33 70.953.733,82 50.712.506,84 

INDENIZACOES E 

RESTITUICOES 
17.694.303,20 6.696.971,23 141.803,15 150.839,82 17.552.500,05 6.546.131,41 141.803,15 150.839,82 

MATERIAL DE 

CONSUMO 
13.237.378,41 10.902.278,50 

10.101.660,9

2 
7.529.964,97 3.135.717,49 3.372.313,53 10.101.660,62 7.529.964,97 

Demais elementos do 

grupo 
10.023.463,75 12.352.321,65 9.799.834,21 11.823.639,59 223.629,54 528.682,06 9.799.834,21 11.823.639,59 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

2. Investimentos 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

EQUIPAMENTO E 

MATERIAL 

PERMANENTE 

101.162.171,79 87.599.763,56 679.212,44 23.548.437,32 
100.482.959,3

5 
64.051.326,24 679.212,44 23.548.437,32 

OBRAS E 

INSTALACOES 
3.192.093,47 - 2.132.356,95 - 1.059.736,52 - 2.132.356,95 - 

OUTROS 

SERVICOS DE 

TERCEIROS - PJ 

1.222.813,46 676.585,44 718.668,16 406.685,44 504.145,30 269.900,00 718.668,16 406.685,44 

Demais elementos do 

grupo 
- 2.267,22 - 2.267,22 0,00 - - 2.267,22 
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5.1.3.5 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação. 

Quadro XLIX – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação 

Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação 

Modalidade de Contratação Despesa Liquidada Despesa paga 

 2013 2012 2013 2012 

1.     Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)  62.845.138,95   5.376.589,43   21.589.383,35   5.376.396,81  

a)    Convite  -     -     -     -    

b)    Tomada de Preços  -     -     -     -    

c)     Concorrência  -     -     -     -    

d)    Pregão   62.845.138,95   5.376.589,43   21.589.383,35   5.376.396,81  

e)     Concurso  -     -     -     -    

f)     Consulta  -     -     -     -    

g)    Regime Diferenciado de Contratações Públicas  -     -     -     -    

2.     Contratações Diretas (h+i)  2.092.755,90   17.818,93   7.303,00   17.818,93  

h)     Dispensa  18.042,54   9.452,93   7.303,00   9.452,93  

i)    Inexigibilidade  2.074.713,36   8.366,00   -     8.366,00  

3.     Regime de Execução Especial  -     -     -     -    

j)      Suprimento de Fundos  -     -     -     -    

4.     Pagamento de Pessoal (k+l)  24.028.576,99   208.446,75   24.028.576,99   208.446,75  

k)      Pagamento em Folha  -     -     -     -    

l)    Diárias  24.028.576,99   208.446,75   24.028.576,99   208.446,75  

5.     Outros  -     -     -     -    

6.     Total (1+2+3+4+5)  88.966.471,84   5.602.855,11   45.625.263,34   5.602.662,49  

 

 

5.1.3.6 Despesas Totais por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação. 

Quadro L – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação 

Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1 – Despesas de Pessoal 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

APOSENT.RPPS, RESER. 

REMUNER. E 

REFOR.MILITAR 

34.688,58 - 34.688,58 - - - 34.688,58 - 

2º elemento de despesa - - - - - - - - 

3º elemento de despesa - - - - - - - - 

Demais elementos do grupo - - - - - - - - 

2 – Outras Despesas Correntes         

DIÁRIAS - CIVIL 23.993.888,41 208.446,75 23.993.888,41 208.446,75 - - 
23.993.888,4

1 
208.446,75 
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MATERIAL DE CONSUMO 10.908.203,12 5.667.249,51 2.270.960,24 
4.934.510,

61 

8.637.242,

88 
732.738,90 2.270.960,24 4.934.510,61 

OUTROS SERVICOS DE 

TERCEIROS - PJ 
6.742.947,96 1.000.262,74 2.154.043,06 442.956,72 

4.588.904,

90 
557.306,02 2.154.043,06 442.764,10 

Demais elementos do grupo 2.117.361,39 16.941,03 2.074.733,05 16.941,03 42.628,34 - 2.074.733,05 16.941,03 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

3 – Investimentos 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

EQUIPAMENTO E 

MATERIAL PERMANENTE 
39.669.382,38 3.861.000,63 15.096.950,00 - 

24.572.432

,38 
3.861.000,63 

15.096.950,0

0 
- 

OUTROS SERVICOS DE 

TERCEIROS - PJ 
5.500.000,00 209.972,00 - - 

5.500.000,

00 
209.972,00 - - 

3º elemento de despesa - - - - - - - - 

Demais elementos do grupo - - - - - - - - 

 

 

5.1.3.7 Análise crítica da realização da despesa. 

 

Análise Situacional: 

(Fonte: DIPLAN/CGA) 

 

                      A concessão inicial de limite de movimentação e empenho no valor de R$ 

456.167.670, sendo R$ 221.158.000 para os projetos prioritários da Presidência da 

República (Estratégia Nacional de Segurança nas Fronteiras – ENAFRON e Plano Nacional 

de Enfrentamento à Violência no Trânsito - PNEVT) e R$ 235.009.670 para as ‘demais 

despesas’, resultou num contingenciamento inicial de R$ 33.834.061 no grupo ‘demais 

despesas’ dos créditos alocados na LOA/2013, o que prejudicou a execução orçamentária e 

consequentemente o atendimento das demandas, em especial as de investimento. 

 

No decorrer do exercício, o Ministério da Justiça - MJ ampliou gradualmente 

o limite da PRF, permitindo assim a utilização parcial da dotação autorizada (dotação 

inicial + créditos adicionais). A PRF tem como diretriz a centralização de compras para as 

grandes aquisições (Unidades Centralizadoras de Compras – UCC’s). Contudo, a realização 

do planejamento fica comprometida em razão das incertezas quanto à efetiva liberação dos 

créditos orçamentários. 

 

A priorização do limite de movimentação e empenho por parte do MJ, na 

execução dos projetos prioritários (ENAFRON e PNEVT), dificultou o atendimento das 

despesas de garantia de funcionamento e manutenção da unidade, bem como a utilização 

plena da dotação prevista na LOA e créditos adicionais, comprometendo a realização de 

investimentos nas Superintendências que não são contempladas com tais projetos (estados 

que não possuem fronteiras e estados cujas capitais não são cidades-sedes da Copa do 

Mundo). 

  

Devido à insuficiência de dotação inicial, o DPRF/MJ dependeu da 

concessão de créditos adicionais para cobrir as despesas de garantia de funcionamento, 
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modernização e reaparelhamento. No entanto, os citados créditos são bloqueados no 

momento da concessão, prejudicando o atendimento pleno dessas despesas e os resultados 

operacionais. 

 

Considerando o limite final disponibilizado pelo MJ no valor de R$ 

513.334.115, a dotação autorizada no valor de R$ 574.240.772, o contingenciamento final 

de recursos imposto à PRF foi de R$ 60.906.657, o que prejudicou a realização de 

investimentos, inclusive os vinculados às emendas parlamentares destinadas à PRF e o 

atendimento das demandas pertinentes à manutenção da Sede e Superintendências 

Regionais. A dotação acima citada não considera: benefícios, pensões indenizatórias e o 

crédito extraordinário concedido para atender as demandas decorrentes dos danos causados 

na 5ª SRPRF/RJ por fortes chuvas, Medida Provisória nº. 637 de 30/12/2013, no valor de 

R$ 10.600.000, o qual será reaberto em 2014. 

 

Com base na despesa empenhada no valor de R$ 505.373.358 (excluídos os 

auxílios-natalidade e funeral, que foram executados na Ação Administração da Unidade, 

benefícios e pensões indenizatórias) e na descentralização externa para o Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Tranportes – DNIT/RS) no valor de R$ 55.647, a PRF 

utilizou 98,72% do limite orçamentário disponibilizado pelo Ministério da Justiça – MJ. 

 

Considerando os destaques recebidos de outros órgãos, a execução orçamentária no 

exercício (sem os benefícios, pensões indenizatórias e auxílios-natalidade e funeral) foi R$ 

R$ 594.305.141, resultando num aumento de 36,71% em comparação com a execução do 

exercício anterior, que foi de R$ 434.713.966. 

 

 

5.2. Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos. 

 

Não houve reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos na 

UG:200109/00001 no exercício de 2013. 

 

 

5.3. Movimentação e os saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores. 

Quadro LI – Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anterires 

Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores Valores em R$ 1,00 

Restos a Pagar  Processados 

Ano de 

Inscrição 
Montante 01/01/2013 Pagamento Cancelamento 

Saldo a pagar 

31/12/2013 

2012 R$ 300.713,63 R$ 280.457,60 R$ 3.341,63 R$ 16.914,40 

2011 R$ 63.947,04  R$ 16.419,85 R$ 47.527,19 

...     

Restos a Pagar não Processados 

Ano de 

Inscrição 
Montante 01/01/2013 Pagamento Cancelamento 

Saldo a pagar 

31/12/2013 
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2012 R$ 184.027.982,23 R$ 143.079.739,14 R$ 3.762.461,84 R$ 37.185.781,25 

2011 R$ 9.566.416,96 R$ 5.069.652,56 R$ 4.469.948,55 R$ 26.815,85 

...     

 

5.3.1 Análise Crítica: 

 

 Base legal Art. 35 combinado com o Art. 68 § 2º do Decreto nº 93.872/86 

 

Os saldos foram inscritos em restos a pagar, tendo em vista que o pagamento dos 

serviços continuados prestados no mês de dezembro só podem ser pagos no exercício 

seguinte, para que não haja antecipação de despesas, assim como em função dos 

descontigenciamentos de recursos orçamentários efetuados, em grande volume, no final dos 

exercícios financeiros (entre os meses de novembro e dezembro), o que dificulta a entrega 

dos bens / serviços contratados, conseqüentemente impedido o pagamento por parte desta 

Unidade no exercício corrente.  

 

Os cancelamentos dos RPs foram ajustes necessários das despesas continuadas que 

não foram executadas, após devidamente analisadas de acordo com as previsões legais, bem 

com dos bens/serviços não entregues pelos fornecedores. 

 

 

5.4. Transferências de recursos. 

 

Os itens abaixo não se aplicam a esta PRF. 

 

5.4.1 Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício. 

 

5.4.2 Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores Repassados nos 

Três Últimos Exercícios. 

 

5.4.3 Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios, Termos de 

Cooperação e Contratos de Repasse 

 

5.4.4 Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos 

de Repasse 

 

5.4.5 Análise Crítica 

 

Não há no âmbito da Polícia Rodoviária Federal, instrumentos de avença que 

preveem repasses de recursos para estados, municípios e entidades privadas de interesse 

público (transferências voluntárias). 

 

5.5. Suprimento de fundos. 

 

O item 4.5.2 (Quadro A.4.5.2 – Despesas Realizadas Por Meio de Suprimento de 

Fundos por UG e por Suprido (Conta Tipo “B”)), integrante do Sumário previsto no 
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Anexo Único da Portaria – TCU nº 175, de 09 de julho de 2013, não se aplica a este 

Departamento de Polícia Rodoviária Federal, haja vista que o aludido mecanismo não é 

utilizado por esta Administração para a realização de despesas por meio de Suprimento de 

Fundos. 

 

 

4.5.1 Suprimento de Fundos – Despesas realizadas por meio da Conta Tipo “B” e por meio 

do Cartão de Crédito Corporativo. 

 

Quadro LII - Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” e por meio do Cartão de Crédito 

Corporativo 

Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” e por meio do Cartão de Crédito Corporativo 

(Série Histórica) 

Valores em R$ 

1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 
Conta Tipo “B” 

CPGF  

Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2013 0 - 0 - 1  5.500,00   5.500,00  

2012 0 - 1 - 1  4.000,00   4.000,00  

2011 0 - 0 - 3  14.000,00   14.000,00  

 

 

5.5.2 Suprimento de Fundos – Cartão de Crédito Corporativo (CPGF) 

Quadro LIII – Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador 

Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador Valores em R$ 1,00 

Portador CPF 

Valor do 

Limite 

Individual 

Valor 
Total 

Saque Fatura 

Código da UG 1 200109/00001 Limite de Utilização da UG  

GIVALDO MEDEIROS DA 

SILVA 

020.357.784-

17 
5500 - 5.500,00 5.500,00 

Total Utilizado pela UG 5500 - 5.500,00 5.500,00 

Fonte: SIAFI OPERACIONAL 

 

 

5.5.3 Prestações de Contas de Suprimento de Fundos. 

Quadro LIV – Prestações de Contas de Suprimento de Fundos 

Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) 

Suprimento de Fundos 

 Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 2013 2012 2011 2013 2012 2011 

 Qtd.  Valor  Qtd.  Valor  Qtd.  Valor  Qtd.  Valor  Qtd.  Valor  Qtd.  Valor  
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PC não Apresentadas 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

PC Aguardando 

Análise 
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

PC em Análise 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

PC não Aprovadas 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

PC Aprovadas 0 - 0 - 0 - 1 5.500,00 1 4.000,00 3 14.000,00 

Fonte: SIAFI OPERACIONAL 

 

 

5.5.4 Análise Crítica 

 

Esta Unidade vêm restringindo o uso do cartão corporativo, uma vez que tais 

despesas devem ser a exceção. No exercício de 2013 foi concedido apenas 01 (um) 

suprimento de fundos, com limite de gasto de R$ 5.500,00 (cinco mil reais), tendo sido 

efetivamente utilizado R$ 1.446,97 (um  mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa 

e sete centavos). 

 

5.6. Renúncia de Receitas. 

 

Os itens relacionados abaixo não se aplicam à PRF, vejamos: 

 

5.6.1 Benefícios Financeiros e Creditícios; 

5.6.2 Renúncias Tributárias. 

 

Justificativa: A Polícia Rodoviária Federal exerce função arrecadadora, mas não possui 

competência para renunciar tributos. 
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6. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E 

CUSTOS RELACIONADOS. 

 
6.1 Estrutura de pessoal da unidade. 

 

6.1.1 Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada. 

 

6.1.1.1 Lotação. 

Quadro LV – Força de Trabalho da UJ  

Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos no 

Exercício 
Egressos no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) não há 433 81 7 

1.1.   Membros de poder e agentes políticos  não há - - - 

1.2.   Servidores de Carreira 

(1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 
não há 433 81 7 

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão não há 432 80 7 

1.2.2.    Servidores de carreira em exercício 

descentralizado 
não há - - - 

1.2.3.    Servidores de carreira em exercício 

provisório 
não há 1 1 - 

1.2.4.    Servidores requisitados de outros órgãos 

e esferas 
não há - - - 

2.   Servidores com Contratos Temporários não há    

3.   Servidores sem Vínculo com a 

Administração Pública 
não há    

4.   Total de Servidores (1+2+3) não há 433 81 7 

Fonte: DICAD/CGRH/DPRF/MJ – consulta em janeiro de 2014. 

 

 

6.1.1.2 Situações que reduzem a força de trabalho da Unidade Jurisdicionada. 

Quadro LVI – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ 

Situações que reduzem a força de trabalho da UJ – Situação em 31/12 

Tipologias dos afastamentos 
Quantidade de Pessoas na Situação 

em 31 de Dezembro 

1.   Cedidos (1.1+1.2+1.3) 5 

1.1.     Exercício de Cargo em Comissão 2 

1.2.     Exercício de Função de Confiança 3 

1.3.     Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as 

leis) 
0 
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2.   Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4) 1 

2.1.     Para Exercício de Mandato Eletivo  0 

2.2.     Para Estudo ou Missão no Exterior 0 

2.3.     Para Serviço em Organismo Internacional 0 

2.4.     Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu 

no País 
1 

3.   Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) 18 

3.1.     De Oficio, no Interesse da Administração 16 

3.2.     A Pedido, a Critério da Administração 1 

3.3.     A pedido, independentemente do interesse da Administração 

para acompanhar cônjuge/companheiro 
0 

3.4.     A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração 

por Motivo de saúde 
1 

3.5.     A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração 

por Processo Seletivo 
0 

4.   Licença Remunerada (4.1+4.2) 17 

4.1.     Doença em Pessoa da Família  2 

4.2.     Capacitação  15 

5.   Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) 0 

5.1.     Afastamento do Cônjuge ou Companheiro  0 

5.2.     Serviço Militar 0 

5.3.     Atividade Política 0 

5.4.     Interesses Particulares  0 

5.5.     Mandato Classista 0 

6.   Outras Situações (Especificar o ato normativo) 0 

7.   Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro 

(1+2+3+4+5+6) 
41 

Fonte: DIREC/CGRH/DPRF/MJ – consulta em janeiro de 2014. 

 

6.1.2 Qualificação da Força de Trabalho 

 

6.1.2.1 Estrutura de Cargos e de Funções. 

Quadro LVII – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ 

Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ 
(Situação em 31 de dezembro) 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das 

Funções Gratificadas 

Lotação Ingressos no 

Exercício 
Egressos no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Cargos em Comissão 42 39 15 4 

1.1. Cargos Natureza Especial     

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 42 39 15 4 

1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao 42 37 15 4 
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Órgão 

1.2.2.    Servidores de Carreira em Exercício 

Descentralizado 
    

1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas     

1.2.4.    Sem Vínculo     

1.2.5.    Aposentados  2   

2.   Funções Gratificadas 32 26 12 18 

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 32 26 12 18 

2.2. Servidores de Carreira em Exercício 

Descentralizado 
    

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas     

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função 

(1+2)  
74 65 27 22 

Fonte: DICAD/CGRH/DPRF/MJ – consulta em janeiro de 2014.  

 

 

6.1.2.2 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade. 

Quadro LVIII – Quantidade de servidores da UJ por faixa etária 

Quantidade de servidores da UJ por faixa etária - Situação apurada em 31/12 

Tipologias do Cargo 

Quantidade de Servidores por Faixa Etária  

Até 30 

anos 
De 31 a 40 

anos 
De 41 a 50 

anos 
De 51 a 60 

anos 
Acima de 60 

anos 

1.          Provimento de Cargo Efetivo 97 209 90 27 7 

1.1.     Membros de Poder e Agentes 

Políticos 
- 

- - - - 

1.2.     Servidores de Carreira  97 209 90 27 7 

1.3.     Servidores com Contratos 

Temporários 
- 

- - - - 

2.          Provimento de Cargo em 

Comissão 
0 0 0 1 1 

2.1.     Cargos de Natureza Especial - - - - - 

2.2.     Grupo Direção e Assessoramento 

Superior 
- - - 1 

1 

2.3.     Funções Gratificadas - - - - - 

3.          Totais (1+2) 97 209 90 28 8 

Fonte: DICAD/CGRH/DPRF/MJ – consulta em janeiro de 2014.  

 

6.1.2.3 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a 

Escolaridade. 
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Quadro LIX – Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade 

 
Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade Situação apurada em 31/12 

Tipologias do Cargo 

Quantidade de Pessoas por Nível de 

Escolaridade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.       Provimento de Cargo Efetivo 0 0 0 0 135 294 0 1 0 

1.1.      Membros de Poder e Agentes Políticos - - - - - - - - - 

1.2.      Servidores de Carreira  - - - - 135 294 0 1 - 

1.3.      Servidores com Contratos Temporários - - - - - - - - - 

2.       Provimento de Cargo em Comissão 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

2.1.     Cargos de Natureza Especial - - - - - - - - - 

2.2.     Grupo Direção e Assessoramento Superior - - - - 1 1 - - - 

2.3.     Funções Gratificadas - - - - - - - - - 

3.       Totais (1+2) 0 0 0 0 136 295 0 1 0 

LEGENDA 

Nível de Escolaridade 

1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - 

Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 

9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada. 

Fonte: DICAD/CGRH/DPRF/MJ – consulta em janeiro de 2014.  
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6.1.3 Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada. 

Quadro LX – Custo de Pessoal da Unidade Jurisdicionada 

Quadro A.5.1.3 Custo de Pessoal da Unidade Jurisdicionada  

Tipologias/ 

Exercícios 
Vencimentos e 

Vantagens Fixas  

Despesas Variáveis  
Despesas de 

Exercícios 

Anteriores  

Decisões 

Judiciais  Total  
Retribuições  Gratificações  Adicionais  Indenizações  

Benefícios 

Assistenciais e 

Previdenciários  

Demais 

Despesas 

Variáveis  

Servidores de Carreira que não Ocupam Cargo de Provimento em Comissão 

Exercícios 

2013 
R$ 

27.237.671,39  
R$ 92.682,88  

R$ 

2.710.288,54  
R$ 

1.934.954,09  
R$ 

1.569.546,03  
R$ 652.961,82  

R$ 

93.021,63  
R$ 37.564,37  R$ 

14.404,79  
R$ 

34.343.095,54  

2012 
R$ 

20.344.989,41  
R$ 92.447,11  

R$ 

1.954.302,90  
R$ 

930.344,20  
R$ 

856.467,61  
R$ 466.946,50  

R$ 

81.783,53  
R$ 7.046,25  R$ 

82.850,90  
R$ 

24.817.178,41  

2011 
R$ 

18.068.796,55  
R$ 81.718,10  

R$ 

1.655.518,28  
R$ 

852.815,39  
R$ 

766.770,13  
R$ 407.254,48  

R$ 

103.413,80  
R$ -  R$ 

48.337,96  
R$ 

21.984.624,69  

Servidores Cedidos com Ônus ou em Licença 

Exercícios 

2013 
R$ 

1.776.087,79  
 

R$ 

175.840,35  
R$ 

164.772,37  
R$ 72.758,92  R$ 34.444,33  

R$ 

17.668,96  
R$ 

131.012,75  
R$ 365,68  R$ 

2.372.951,15  

2012 
R$ 

1.686.967,84  
R$ -  

R$ 

160.608,45  
R$ 

150.109,53  
R$ 56.520,44  R$ 29.765,00  

R$ -  R$ 1.401,41  R$ 

8.611,26  
R$ 

2.093.983,93  

2011 
R$ 

1.618.570,55  
R$ 630,19  

R$ 

150.104,62  
R$ 

137.823,29  
R$ 51.938,53  R$ 24.174,00  

R$ 3.719,93   R$ 

4.176,03  
R$ 

1.991.137,14  

 

Exercícios 

2013 R$ 173.114,18  R$ -  R$ 14.327,18  R$ 8.028,40  R$ 8.800,59  R$ -  R$ -  R$ -  R$ -  R$ 204.270,35  

2012 R$ 139.541,74  R$ -  R$ 11.179,36  R$ 3.726,45  R$ 4.256,00  R$ -  R$ -  R$ -  R$ -  R$ 158.703,55  

2011 R$ 195.666,86  R$ 847,76  R$ 22.915,60  R$ 13.111,29  R$ 11.206,54  R$ -  R$ 2.207,35  R$ -  R$ -  R$ 245.955,40  

Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior 

Exercícios 

2013 
R$ 

4.238.160,91  
R$ 

1.033.457,79  
R$ 

460.127,49  
R$ 

243.264,48  
R$ 

187.721,41  
R$ 81.893,91  

R$ 

22.008,46  
R$ 8.808,84  R$ 

3.500,24  
R$ 

6.278.943,53  

2012 
R$ 

3.953.313,12  
R$ 

960.057,13  
R$ 

390.142,91  
R$ 

204.413,78  
R$ 

146.854,88  
R$ 69.413,94  

R$ 

38.213,37  
R$ 2.888,45  R$ 

14.994,32  
R$ 

5.780.291,90  

2011 
R$ 

3.677.008,08  
R$ 

929.015,55  
R$ 

434.493,39  
R$ 

163.726,52  
R$ 

142.342,29  
R$ 72.035,46  

R$ 

26.650,29  
 R$ 

9.427,18  
R$ 

5.454.698,76  
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Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas 

Exercícios 

2013 
R$ 

3.063.660,63  
R$ 63.793,32  

R$ 

281.639,63  
R$ 

201.465,08  
R$ 

143.073,88  
R$ 80.546,86  

R$ 

15.397,00  
R$ 5.988,40  R$ 705,24  R$ 

3.856.270,04  

2012 
R$ 

2.786.602,44  
R$ 63.855,10  

R$ 

267.030,19  
R$ 

169.621,65  
R$ 

117.794,88  
R$ 65.959,67  

R$ 3.761,35  R$ 390,02  R$ 

13.171,29  
R$ 

3.488.186,59  

2011 
R$ 

2.779.972,70  
R$ 70.874,35  

R$ 

256.235,57  
R$ 

187.006,63  
R$ 

122.575,68  
R$ 72.035,46  

R$ 4.186,90  R$ -  R$ 

6.490,64  
R$ 

3.499.377,93  

Servidores Aposentados 

Exercícios 

2013 
R$ 

4.563.338,79  
R$ -  

R$ 

413.237,93  
R$ 

196.958,11  
R$ -  R$ 75.782,67  

R$ 109,66  R$ 900,84  R$ -  R$ 

5.250.328,00  

2012 
R$ 

4.055.340,88  
R$ -  

R$ 

364.740,46  
R$ 

170.133,80  
R$ -  R$ 62.036,60  

R$ 1.565,92  R$ 1.039,48  R$ 386,61  R$ 

4.655.243,75  

2011 
R$ 

3.705.840,24  
 

R$ 

334.797,78  
R$ 

134.228,19  
R$ -  R$ 50.617,86  

R$ 6.420,23  R$ -  R$ 

13.047,54  
R$ 

4.244.951,84  

            

*Fonte de dados:DW-SIAPE 
**: O Campo Membros de Poder e Agentes Políticos foi excluído por tais dados não serem compatíveis com com a UPAG 001 / ORGÃO 30802 
***. Incluído o campo Servidores Aposentados 
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6.1.4 Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas 

 

5.1.4.1 Classificação do Quadro de Servidores Inativos da Unidade Jurisdicionada Segundo 

o Regime de Proventos e de Aposentadoria. 

Quadro LXI – Composição do Quadro de Servidores Inativos 

Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31 de dezembro 

Regime de Proventos / Regime de 

Aposentadoria  

Quantidade 

De Servidores 

Aposentados até 31/12 
De Aposentadorias Iniciadas no 

Exercício de Referência 

1.          Integral 46 2 

1.1      Voluntária 43 2 

1.2      Compulsória - - 

1.3      Invalidez Permanente 3 - 

1.4      Outras - - 

2.          Proporcional 3 0 

2.1      Voluntária - - 

2.2      Compulsória - - 

2.3      Invalidez Permanente 3 - 

2.4      Outras - - 

3.          Totais (1+2) 49 2 

Fonte: DICAD/CGRH/DPRF/MJ – consulta em janeiro de 2014.  

 

6.1.4.2 Demonstração das Origens das Pensões Pagas pela Unidade Jurisdicionada 

Quadro LXII – Instituidores de Pensão 

Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31/12 

Regime de Proventos do Servidor Instituidor 
Quantidade de Beneficiários de Pensão 

Acumulada até 31/12 Iniciada no Exercício de Referência 

1.       Aposentado 91  

1.1.        Integral 88  

1.2.        Proporcional 3  

2.       Em Atividade 10  

3.       Total (1+2) 101  

Fonte: SEAP 
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6.1.5 Cadastramento no Sisac. 

 

6.1.5.1 Atos Sujeitos à Comunicação ao Tribunal por intermédio do SISAC. 

Quadro LXIII – Atos Sujeitos ao Registro do TCU 

Atos Sujeitos ao Registro do TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) 

Tipos de Atos 

Quantidade de atos sujeitos ao 

registro no TCU 
Quantidade de atos 

cadastrados no SISAC 

Exercícios Exercícios 

2013 2012 2013 2012 

Admissão 766 720 1357 129 

Concessão de aposentadoria 183   183   

Concessão de pensão civil 107    109    

Concessão de pensão especial a ex-

combatente 
        

Concessão de reforma         

Concessão de pensão militar         

Alteração do fundamento legal de 

ato concessório 
120   120   

Totais 1176 720 1769 129 

Fonte: DICAD/CGRH/DPRF/MJ – consulta em janeiro de 2014.    

 

6.1.5.2 Atos Sujeitos à comunicação ao TCU. 

Quadro LXIV – Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU 

Quadro A.5.1.5.2 – Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) 

Tipos de Atos 

Quantidade de atos sujeitos à 

comunicação ao TCU 
Quantidade de atos 

cadastrados no SISAC 

Exercícios Exercícios 

2013 2012 2013 2012 

Desligamento 56 42 56 42 

Cancelamento de concessão         

Cancelamento de desligamento 5 1 5 1 

Totais 61 43 61 43 

Fonte: DICAD/CGRH/DPRF/MJ – consulta em janeiro de 2014.  

 

 

6.1.5.3 Regularidade do cadastro dos atos no Sisac 

Quadro LXV – Regularidade do cadastro dos atos no Sisac 

Quadro A.5.1.5.3 – Regularidade do cadastro dos atos no Sisac 

Tipos de Atos 

Quantidade de atos de acordo com o prazo decorrido entre o fato 

caracterizador do ato e o cadastro no SISAC 

Exercício de 2013 
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Até 30 dias De 31 a 60 dias De 61 a 90 dias Mais de 90 dias 

Atos Sujeitos ao Registro pelo TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) 

Admissão 18 32 35 1272 

Concessão de aposentadoria 4 31 25 123 

Concessão de pensão civil 11 20 22 56 

Concessão de pensão especial a 

ex-combatente 
        

Concessão de reforma         

Concessão de pensão militar         

Alteração do fundamento legal de 

ato concessório 
  2 1 117 

Total 33 85 83 1568 

Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) 

Desligamento 1 17 11 27 

Cancelamento de concessão         

Cancelamento de desligamento 2 0 0 3 

Total 3 17 11 30 

Fonte: DICAD/CGRH/DPRF/MJ – consulta em janeiro de 2014.    

 

 

6.1.5.4 Atos Sujeitos à Remessa ao TCU em meio físico 

 

Quadro LXVI – Atos sujeitos à remessa física ao TCU. 

Atos sujeitos à remessa física ao TCU (Art. 14 da IN TCU 55/2007) 

Tipos de Atos 

Quantidade de atos sujeitos ao 

envio ao TCU 
Quantidade de atos enviados 

ao TCU 

Exercícios Exercícios 

2013 2012 2013 2012 

Pensões graciosas ou indenizatórias 7 0 0 0 

Outros atos fora do SISAC 

(especificar) 

0 0 0 0 

Totais 7 0 0 0 

 

 

6.1.6 Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos. 

 

Neste subitem, esta Coordenação-Geral de Recursos Humanos, atenta à regra 

descrita nos incisos XVI e XVII, do art. 37, da Constituição Federal de 1988, que veda a 

acumulação remunerada de cargos, funções e empregos públicos, faz o controle acerca da 

acumulação indevida no ato da posse, apesar de não existir controle interno específico para 

tanto. 
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Atualmente, neste Departamento de Polícia Rodoviária Federal – DPRF não há 

casos de acumulação remunerada de cargos, funções e empregos públicos, sobretudo 

porque o cargo de Policial Rodoviário Federal exige dedicação exclusiva. 

 

6.1.7 Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções e 

Empregos Públicos. 

 

Em complemento ao subitem anterior, se detectada a acumulação indevida de 

cargos, funções e empregos públicos, tanto o interessado quanto o Órgão de origem serão 

comunicados pela área de legislação de DPRF sobre a matéria. 

 

6.1.8 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos. 

 

No que tange aos indicadores gerenciais sobre recursos humanos, cabe dizer que foi 

regulamentado, por meio da Instrução Normativa nº 40, de 21 de março de 2014, os 

critérios de distribuição dos cargos da carreira de Policial Rodoviário Federal nas unidades 

da PRF. 

Informa-se, por oportuno, que há propostas para serem desenvolvidos outros 

indicadores, tendo sido designados servidores para o estudo e aprovação de propostas, as 

quais estão em sintonia com o Plano Diretor e com o Planejamento Estratégico deste 

Órgão.  

Espera-se que, até o final do presente exercício, os mencionados indicadores 

gerenciais sobre recursos humanos já tenham sido devidamente implementados, de modo 

que no próximo relatório de gestão possamos explicitá-los. 

 

6.2 Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários. 

 

6.2.1 Informações sobre Terceirização de Cargos e Atividades do Plano de Cargos do 

Órgão. 

 

Quadro LXVII – Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da unidade 

jurisdicionada 

Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da unidade 
jurisdicionada 

Descrição dos Cargos e Atividades do Plano de 

Cargos do Órgão em que há Ocorrência de 

Servidores Terceirizados 

Quantidade no Final 

do Exercício Ingressos no 

Exercício 
Egressos no 

Exercício 
2013 2012 2011 

AGENTE ADMINISTRATIVO 0 73 73     
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Análise Crítica da Situação da Terceirização no Órgão 

No que toca ao assunto em comento, cabe ressaltar que este Departamento de Polícia Rodoviária Federal, por 

intermédio do Edital nº 1 – DPRF, de 13 de setembro de 2012, procedeu à substituição de terceirizados por 

servidores concursados, tendo em vista o disposta na Portaria nº 338, de 9 de agosto de 2012, do Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão, e nos termos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, da Lei nº 

11.095, de 13 de janeiro de 2005, e da Lei nº 11.784, de 22 de dezembro de 2008 e suas alterações. 

Fonte:      

      

      

Servidores efetivos 2013 2012 2011   

AGENTE ADMINISTRATIVO 73 5 5   

AGENTE DE PORTARIA 2 2 2   

AGENTE DE VIGILANCIA 4 5 6   

ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 0 1 1   

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 1 1   

AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS 1 1 1   

AUXILIAR OPERACIONAL SERV DIVERSOS 1 1 1   

DATILOGRAFO 0 1 1   

MEDICO 1 1 1   

MOTORISTA OFICIAL 2 2 2   

      

 

 

6.2.2 Autorizações Expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para 

Realização de Concursos Públicos para Substituição de Terceirizados. 

 

Quadro A.5.2.2 – Autorizações para realização de concursos públicos ou provimento 

adicional para substituição de terceirizados 

Nome do Órgão Autorizado a Realizar 

o Concurso ou Provimento Adicional 

Norma ou Expediente Autorizador, do 

Exercício e dos dois Anteriores 
Quantidade 

Autorizada de 

Servidores Número Data 

DPRF Portaria nº 338 MPOG  09/08/2012 73 

DPRF Portaria nº 557 MPOG 27/12/2013 216 

    

Fonte: Sítio do MPOG 
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6.2.3 Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância 

Ostensiva pela Unidade Jurisdicionada. 

 

Quadro LXVIII – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva 

Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 

UG/Gestão: 001 CNPJ: 00.394.494/0104-41 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação 

do Contrato 

Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual 

de Execução das 

Atividades 

Contratadas 

Nível de 

Escolaridade 

Exigido dos 

Trabalhadores 

Contratados 
Sit. 

F M S 

Início Fim P C P C P C 

2010 DISEG O 54/2010 37.063.013/0001-10 21/12/10 28/01/14 4 13 5 17 0 0 O 

2012 DISEG O 28/2012 06.311.155/0001-25 25/05/12 Em execução 4 9 3 37 0 3 P 

Observações:  

 

No segundo semestre de 2013 a Polícia Rodoviária Federal inaugurou suas novas instalações físicas. As 

características arquitetônicas da nova sede nacional são bastante diferentes se comparadas a sede antiga, local 

onde a empresa de limpeza e conservação atuava. Durante os quatro últimos meses do exercício de 2013, toda 

a equipe de limpeza e conservação, composta por funcionários da empresa Andracon passou por um período 

de adaptação e adequação quanto a distribuição de pessoal e a frequência dos serviços em conformidade com 

as exigências contratuais. Mesmo com estas dificuldades, a empresa desenvolveu de forma eficiente e 

profissional suas atribuições e atendeu todas as necessidades que a administração demandou. Em 28/01/2014 

entrou em vigor um novo contrato, adequado a nova realidade física do complexo Sede da PRF. 

 

No segundo semestre de 2013 a Polícia Rodoviária Federal inaugurou suas novas instalações físicas. As 

características arquitetônicas da nova sede nacional são bastante diferentes se comparadas a sede antiga. 

Todavia, já havia a previsão contratual do aumento do efetivo da equipe de vigilância para atender a nova 

realidade. No segundo semestre de 2013, os novos postos de trabalho foram colocados em operação, atuando 

na guarda patrimonial de toda a área construída e verde do complexo sede da PRF. A empresa tem atuado sem 

alterações e de forma adequada as exigências contratuais assumidas. 

 

LEGENDA 

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 



RELATÓRIO DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2013 – DPRF/MJ 

 

115 de 185 

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 

Fonte: PROCESSO Nº 08650001144/2010-11  

 

 

6.2.4 Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo 

Plano de Cargos do Órgão 

Quadro LXIX – Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra. 

Unidade Contratante 

Nome: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 

UG/Gestão: 001 CNPJ: 00.394.494/0104-41 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação 

do Contrato 

Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de 

Escolaridade 

Exigido dos 

Trabalhadores 

Contratados 
Sit. 

F M S 

Início Fim P C P C P C 

2010 DISEG O 09/2010 72.639.289/0001-02 26/04/2012 22/02/2013 0 0 0 8 3 1 E 

2011 DISEG O 14/2011 09.146.381/0001-96 28/04/2011 Em execução 0 0 0 10 5 6 P 

2013 DISEG O  13.183.890/0001-66 22/02/2013 Em execução 0 0 0 8 4 3 A 

Observações: 

O desenvolvimento da atividade de Recepcionista por parte da empresa DMX foi interrompido após a prestadora 

ter comunicado ao DPRF a não condição de prosseguir com os serviços por incapacidade operacional. Após este 

fato, o órgão contratou a segunda colocada no certame e procedeu com a rescisão contratual conforme processo 

próprio. 

 

A atividade de técnico em secretariado tem sido desenvolvida de forma plena, atendendo as áreas administrativas 

da unidade central em conformidade com as necessidades técnicas dos órgãos internos com maior demanda. 

 

A atividade de Recepcionistas, especialmente nas novas instalações da sede nacional do órgão, configura-se como 

um serviço essencial para o bom andamento dos serviços de atendimento ao público interno e externo. A 

configuração arquitetônica da nova edificação possui diversos ambientes de acesso e controle de usuários, 

cobrando assim, serviços próprios de recepção. 

 

LEGENDA Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 

Área: 

Nível de Escolaridade: (F) Ensino 

Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino 

Superior. 

1.       Segurança; 
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) 

Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 

2.       Transportes; 
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no 

contrato; (C) Efetivamente contratada. 
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3.       Informática;  

4.       Copeiragem;  

5.       Recepção;  

6.       Reprografia;  

7.       Telecomunicações;  

8.       Manutenção de bens móvies  

9.       Manutenção de bens imóveis  

10.    Brigadistas  

11.    Apoio Administrativo – Menores Aprendizes  

12.    Outras  

 

 

6.2.5 Composição do Quadro de Estagiários. 

 

Quadro LXX – Composição do Quadro de Estagiários 

Composição do Quadro de Estagiários 

Nível de escolaridade 
Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre (em R$ 1,00) 

1.      Nível superior      

1.1    Área Fim      

1.2    Área Meio 16 17 12 15 38.088,00  

2.      Nível Médio      

2.1           Área Fim      

2.2    Área Meio 43 60 63 77 87.015,00  

3.      Total (1+2) 59 77 75 92 125.103,00  

Fonte: CGRH 
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7. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO. 

 

7.1 - Gestão da frota de veículos próprios e locados de terceiros, destacando: 

 

Neste subitem o gestor deverá evidenciar a forma pela qual a UJ realiza a gestão da 

frota de veículos sob sua responsabilidade. Não há um formato padronizado para este tipo 

de informação, porém o gestor deverá adotar o formato mais eficiente para apresentação 

dos dados solicitados, podendo fazer uso de tabelas, quadros, gráficos etc. Em sua análise o 

gestor deverá se posicionar, no mínimo, sobre os seguintes aspectos: 

 

Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada 
 

a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos; 

b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ; 

c) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UJ, discriminados por 

grupos, segundo a classificação que lhes seja dada pela UJ (por exemplo, veículos de 

representação, veículos de transporte institucional etc.), bem como sua totalização por 

grupo e geral; 

d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a 

classificação contida na letra “c” supra; 

e) Idade média da frota, por grupo de veículos; 

f) Custos associados à manutenção da frota (Por exemplo, gastos com combustíveis 

e lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela 

administração da frota, entre outros); 

g) Plano de substituição da frota; 

h) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação; 

i) Estrutura de controles de que a UJ dispõe para assegurar uma prestação eficiente e 

econômica do serviço de transporte.  
 

a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos; 
 

A legislação que regula o uso de veículos oficiais do DPRF, são as seguintes: 

 

Instrução de Serviço nº 01, de 10 de dezembro de 2008, da Coordenação Geral de 

Administração – DPRF. Estabelece as diretrizes relativas à gestão da frota dos veículos no 

âmbito da Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 

 

Instrução Normativa nº 07, de 08 de dezembro de 2011, da Direção-Geral - DPRF. 

Disciplina a classificação, a identificação, o controle, o uso e a guarda dos veículos 

terrestres automotores no âmbito da Polícia Rodoviária Federal e dá outras providências. 

 

Instrução Normativa nº 03, de 15 de maio de 2008, Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão – MPOG. Dispõe sobre a classificação, utilização, especificação, 

identificação, aquisição e alienação de veículos oficiais e dá outras  providências. 

 

b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ; 
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A missão da Polícia Rodoviária Federal é fiscalizar diariamente as rodovias e 

estradas federais, zelando pela vida daqueles que utilizam a malha viária federal para 

exercer o direito constitucional da livre locomoção. As atribuições legais são definidas, 

principalmente, pelo Código de Trânsito Brasileiro (fiscalização de trânsito) e pelo Decreto 

1.655/95 (enfrentamento a criminalidade). 

 

Para o cumprimento de sua missão constitucional de patrulhamento ostensivo dos 

70.000 km de rodovias e estradas federais, a Polícia Rodoviária Federal conta com um 

efetivo 10.366 policiais, alocados em funções gerenciais, administrativas e operacionais, 

em sua unidade central (Departamento) e em unidades regionais e locais 

(Superintendências, Distritos, Delegacias e Postos). 

 

Portanto, a viatura mostra-se como uma das principais ferramentas de trabalho do 

Policial Rodoviário Federal. Dada sua importância, natural que seja grande o seu impacto 

em toda a estrutura do DPRF, tando do ponto de vista orçamentário, como gerencial. Isso 

para que esteja disponível uma frota de veículos bem conservados, com manutenção 

adequada, que ofereça segurança aos seus usuários. As viaturas a disposição da Sede 

Central do DPRF, realizam operações em âmbito nacional, assim como apoio a missões 

regionais. 

 

c) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UJ, discriminados por 

grupos, segundo a classificação que lhes seja dada pela UJ (por exemplo, veículos de 

representação, veículos de transporte institucional etc.), bem como sua totalização por 

grupo e geral; 
 

Frota Sede DPRF por grupo 

Administrativo Operacional 

caracterizado 

Operacional 

descaracterizado 

Motocicleta 

caracterizada 

Transporte de passageiros 

(Ônibus e Microonibus) 

42 78 15 109 04 

DPRF TOTAL 248 
* Fonte Sistema SIPAC. 

 

d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação 

contida na letra “c” supra;  
 

Quilômetros rodados Média anual de quilômetros 

rodados 

1.690.380 (km)* 6.816 (por veículo) 

*Fonte Sistema Ticket Car. 

 

e) Idade média da frota, por grupo de veículos; 
 

Idade da Frota Sede DPRF por grupo 

Administrativo Operacional Operacional Motocicleta 
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caracterizado descaracterizado caracterizada 

8 anos 2 anos 3 anos 3 anos 
* Fonte Sistema SIPAC. 

 

f) Custos associados à manutenção da frota (Por exemplo, gastos com combustíveis e  

lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela 

administração  da frota, entre outros); 

 

Custos associados a manutenção 

Manutenção (preventiva e corretiva) R$ 191.166,90 

Combustíveis R$ 686.823,49 

Taxas (Licenciamento, Seguro Obrigatório etc.) R$ 76.600,00 
 

 

g) Plano de substituição da frota e h) Razões de escolha da aquisição em detrimento 

da locação; 
 

A depreciação dos veículos policiais impõe à Administração a necessidade de 

substituição mínima contínua da frota a cada período anual, sob risco de que sejam 

incrementados os dispêndios com o sistema de manutenção corretiva, ocasionando mais 

ônus ao erário. Sobre isto, a Divisão de Patrimônio e Material (DIPAM), em conjunto com 

os gestores nacionais, lançou o compêndio “Consolidação de Critérios Técnicos”, que versa 

sobre aquisição e distribuição de materiais e contratação de serviços, onde é definida uma 

vida útil de até 04 (quatro) anos para as viaturas operacionais, devendo haver ressuprimento 

ao fim desse prazo. Esses parâmetros resultam num percentual de reposição anual 

estimando em 20% da frota. A renovação periódica dos veículos promove a redução de 

custos com manutenção da frota, em que os veículos operacionais percorrem 

aproximadamente 75.000 km por ano. Isto ocasiona desgaste prematuro da frota em um 

curto período de tempo e acelera a depreciação do bem se comparado à maioria dos 

veículos. Diante da necessidade operacional de manter os veículos em pronto atendimento 

das ocorrências e não interromper os serviços prestados à sociedade, existe a preocupação 

da recomposição da frota de veículos com aquisições anuais, com objetivo de não 

interromper as atividades rotineiras e reduzir os custos com manutenção de veículos. Cabe 

ainda salientar que desde 2005, a Polícia Rodoviária Federal realizou um total de 59 leilões, 

com 3.430 veículos antieconômicos e impróprios para utilização, uma média de 428 

veículos leiloados por ano, resultando em uma arrecadação total de R$32.309.789,61, 

conforme informações da Comissão Nacional de Leilão. Por isso, a aquisição de novos 

veículos policiais é fundamental para uma constante renovação da frota, tendo como 

prioridade o desfazimento de veículos oficiais em péssimas condições e com idade 

avançada. Esta medida administrativa possibilita que os veículos com quilometragem 

excessiva e que necessitam de grandes custos de manutenção sejam trocados por novos a 

fim de não prejudicar o policiamento ostensivo nas rodovias federais. Portanto, o processo 

de aquisição de veículos novos faz parte da constante renovação da frota de veículos e 

reposição dos veículos leiloados.Assim a aquisição de veículos próprios tem se mostrado 

mais vantajoso para a Administração.  
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i) Estrutura de controles de que a UJ dispõe para assegurar uma prestação eficiente e 

econômica do serviço de transporte.  
 

Como instrumentos de controle os gestores da frota da PRF, contam hoje com o 

Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos – SIPAC, entre as suas 

funcionalidades há o módulo Transportes, de onde se realiza a gestão/controle da frota de 

veículos. O sistema permitirá o controle dos abastecimentos, manutenções, deslocamentos 

dos veículos, licenciamento, multas e relatórios gerenciais. Importante destacar que o 

Sistema encontra-se em fase de implantação, tendo atingido um percentual aproximado de 

40% concluído. Utiliza-se ainda, o sistema da empresa de abastecimento, como forma de 

controle e gerenciamento das operações de consumo de combustíveis. 

 

 

7.2 - Gestão do patrimônio imobiliário da União que esteja sob a responsabilidade da 

unidade, contemplando. 

 

O item 6.2.3 - Discriminação de Imóveis Funcionais da União sob Responsabilidade da UJ 

(QUADRO A.6.2.3 – DISCRIMINAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA UNIÃO SOB 

RESPONSABILIDADE DA UJ), previstos na Portaria TCU nº 175, de 09 de julho de 2013, 

não se aplica a este Órgão, haja vista que o DPRF/MJ, durante o exercício 2013, não 

possuía sob sua responsabilidade nenhum imóvel funcional. 

 

 

7.2.1 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial. 

Quadro LXXI – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União 

Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE 

PROPRIEDADE DA UNIÃO DE 

RESPONSABILIDADE DA UJ 

EXERCÍCIO 

2013 

EXERCÍCIO 

2012 

BRASIL Distrito Federal 2 3 

 Brasilia - DF 2 3 

Subtotal Brasil 2 3 

EXTERIOR PAÍS 1 0 0 

 cidade 1 0 0 

Subtotal Exterior 0 0 

Total (Brasil + Exterior) 2 3 

Fonte: SPUnet - Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Expecial da União 

Os imóveis em comento são: 

1 – A atual Sede do DPRF, localizada no Setor Policial Sul nº 05, Asa Sul, CEP 70610-200; e 

2 – Garagem do DPRF, localizado no Setor de Garagens Oficial Norte, Asa Norte, CEP 70610-650. 

 

Há ainda sob utilização da UG 200109 o imóvel com as instalações do Hangar, localizado no Aeroporto Internacional 

de Brasília, Setor de Hangares, Lotes 40/41, CEP 71.608-900. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS 

 

Neste quadro, as linhas de informações devem conter dados observados no final dos exercícios de 

2013 e de 2012, observando-se as respectivas linhas de discriminação. 

 

BRASIL: Somatório da quantidade de imóveis de propriedade da União localizados no Brasil e sob 

a responsabilidade da UJ, distribuídos por municípios e subtotalizados por estado da federação. 

 

UF: Somatório dos imóveis de propriedade da União sob a responsabilidade da UJ localizados em 

um determinado estado da federação, discriminado por município. 

 

Municípios: Quantidade de imóveis de propriedade da União sob a responsabilidade da UJ, 

discriminados por município do estado da federação em que se localiza o imóvel locado. 

 

EXTERIOR: Somatório dos imóveis de propriedade da União localizados fora do Brasil e sob a 

responsabilidade da UJ, distribuídos por cidades e subtotalizado por país. 

 

PAÍS: Somatório dos imóveis de propriedade da União sob a responsabilidade da UJ localizados 

em um determinado país. 

 

Cidades: Quantidade de imóveis de propriedade da União sob a responsabilidade da UJ, 

discriminados por cidade do país onde se localiza o imóvel locado. 

 

TOTAL (Brasil + Exterior): Total dos bens imóveis de uso especial de propriedade da União, 

localizados no Brasil e no Exterior, sob a responsabilidade da UJ. 

 

7.2.2 Discriminação dos Bens Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ, Exceto Imóvel 

funcional. 

Quadro LXXII – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da 

UJ, exceto Imóvel Funcional 

Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ, exceto Imóvel Funcional. 

UG RIP Regime 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício 

Valor Histórico 
Data da 

Avaliação 

Valor 

Reavaliado 

Com 

Reformas 

Com 

Manutenção 

200109 9701 16762.500-6 13 3-Bom 6.581.067,96 14/01/2014 9.092.251,09 --------------- --------------- 

200109 9701 21123.500-0 11 1-Novo 56.252.970,07 27/07/2012 56.252.970,07 --------------- --------------- 

Total - - 

Fonte: SPUnet - Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Expecial da União 

Os imóveis em comento são: 

1 – A atual Sede do DPRF, localizada no Setor Policial Sul nº 05, Asa Sul, CEP 70610-200; e 

2 – Garagem do DPRF, localizado no Setor de Garagens Oficial Norte, Asa Norte, CEP 70610-650. 

 

Há ainda sob utilização da UG 200109 o imóvel com as instalações do Hangar, localizado no Aeroporto Internacional de Brasília, Setor 

de Hangares, Lotes 40/41, CEP 71.608-900. 

 

Por oportuno, salientamos que dorante o exercício 2013 foi gasto pelo DPRF, com manutenção predial, o importe de R$ 224.592,10 

(duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais e dez centavos), conforme dados decritos abaixo: 
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Contrato Administrativo nº 04/2012. 

Empresa prestadora: Objetiva Com. e Serv. em Construção Ltda ME 

CNPJ: 09.627.040/0001-32 

 

Edificações manutenidas: 

 

- Antiga Sede do DPRF – SEPN 506, Bloco C, Projeção 08, Asa Norte, Brasília-DF, 70.740-503 (entre janeiro e 

setembro de 2013); 

- Nova Sede do DPRF – SPO, Quadra 03, Lote 05, Complexo Sede da PRF, Setor Policial, Brasília-DF, 70.610-

200 (entre julho e dezembro de 2013); 

- Hangar PRF/DF – Aeroporto Internacional de Brasília, Setor de Hangares, Lotes 40/41, Brasília-DF, 71.608-

900; 

- Garagem Oficial (Garajão) – SGON Q. 05, Lotes 15/18, Setores Complementares, Asa Norte, Brasília-DF, 

70.610-650. 

 

 

Descritivo: 

 

A atividade desenvolvida pela empresa de Manutenção Predial corresponde aos serviços de manutenção predial 

das edificações sob gestão da Unidade Central em Brasília/DF, que são a Sede Nacional (Antiga e Nova), o 

Hangar PRF/DF e o Garajão. 

 

Excepcionalmente no exercício de 2013, a PRF entregou sua antiga sede ao IBAMA, órgão que por meio de um 

Termo de Cessão havia disponibilizado o edifício à PRF. No segundo semestre, as novas instalações da Sede 

Nacional localizadas no Setor Policial foram ocupadas, havendo entre julho e outubro de 2013, o período crítico 

desta mudança física, sendo a equipe de manutenção predial os mais demandados na adaptação e nos ajustes 

indispensáveis à ocupação dos novos ambientes.  

Suas atividades foram executadas de forma excelente, dentro das condições de exequibilidade contratual. 

 
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS 

 

UG: É o código da unidade gestora (UG) constante do Sistema Integrado de Administração 

Financeira do Governo Federal – SIAFI que se utiliza do imóvel. 

 

RIP: É o código de Registro Imobiliário Patrimonial – RIP do imóvel gerado de acordo com lei de 

formação estabelecida pela SPU. 

 

Regime: É o regime de utilização do imóvel formalizado com a União e a situação em que se 

encontra o processo de regularização do imóvel, que deverá ser informado conforme a seguinte 

codificação: 

 

1 – Aquicultura 12 – Em regularização – Outros 

2 – Arrendamento 13 – Entrega – Adm. Federal Direta 

3 – Cessão – Adm. Federal Indireta 14 – Esbulhado (Invadido) 

4 – Cessão – Outros 15 – Imóvel Funcional (não deve ser objeto do 

Quadro) 

5 – Cessão – Prefeitura e Estados 16 – Irregular – Cessão 
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6 – Cessão Onerosa 17 – Irregular – Entrega 

7 – Comodato 18 – Irregular – Outros 

8 – Disponível para Alienação 20 – Locação para Terceiros 

9 – Em processo de Alienação 21 – Uso em Serviço Público 

10 – Em regularização – Cessão 22 – Usufruto Indígena 

11 – Em regularização – Entrega 23 – Vago para Uso 

Estado de Conservação: Estado em que se encontra o imóvel, segundo a seguinte classificação: 

 

1 – Novo 5 – Reparos Importantes 

2 – Muito Bom 6 – Ruim 

3 – Bom 7 – Muito Ruim (valor residual) 

4 – Regular 8 – Sem Valor 
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8. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO 

CONHECIMENTO. 

 

8.1 Gestão da tecnologia da informação (TI). 

Quadro LXXIII – Gestão da Tecnologia da Informação da Unidade Jurisdicionada 

Gestão Da Tecnologia Da Informação Da Unidade Jurisdicionada 

Quesitos a serem avaliados 

1. Em relação à estrutura de governança corporativa e de TI, a Alta Administração da Instituição: 

X Aprovou e publicou plano estratégico institucional, que está em vigor. 

 X monitora os indicadores e metas presentes no plano estratégico institucional. 

X 
Responsabiliza-se pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso 

corporativos de TI. 

 X 
aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis e responsabilidades nas decisões mais 

relevantes quanto à gestão e ao uso corporativos de TI. 

  
aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão e uso 

corporativos de TI, com foco na obtenção de resultados de negócio institucional. 

  aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio está exposto. 

  aprovou e publicou as diretrizes para gestão da segurança da informação corporativa. 

  
aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de TI junto às unidades 

usuárias em termos de resultado de negócio institucional. 

 X 
aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e do uso de TI aos 

requisitos legais, regulatórios, contratuais, e às diretrizes e políticas externas à instituição. 

X 
Designou formalmente um comitê de TI para auxiliá-la nas decisões relativas à gestão e ao uso 

corporativos de TI. 

X 
Designou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional para compor o Comitê 

de TI. 

X Monitora regularmente o funcionamento do Comitê de TI. 

2. Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração 

da instituição: 

X Estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI. 

X Estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI. 

X Estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2013. 

X Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de uso corporativos de TI. 

 
Estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso 

corporativos de TI. 

 
Aprovou, para 2013, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados críticos para o 

negócio e a eficácia dos respectivos controles. 

X Os indicadores e metas de TI são monitorados.  

X 
Acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de informação e toma 

decisões a respeito quando as metas de resultado não são atingidas. 

 Nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição. 

3. Entre os temas relacionados a seguir, assinale aquele(s) em que foi realizada auditoria formal em 2013, 

por iniciativa da própria instituição: 

 Auditoria de governança de TI. 

 Auditoria de sistemas de informação. 
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 Auditoria de segurança da informação. 

 Auditoria de contratos de TI. 

 Auditoria de dados. 

 Outra(s). Qual(is)? _______________________________________________________ 

X Não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2013. 

4. Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) ou instrumento 

congênere: 

 A instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente. 

X A instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente. 

X A elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio. 

X A elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores. 

X O PDTI é elaborado com apoio do Comitê de TI. 

X O PDTI desdobra diretrizes estabelecida(s) em plano(s) estratégico(s) (p.ex. PEI, PETI etc.). 

X O PDTI é formalizado e publicado pelo dirigente máximo da instituição. 

X O PDTI vincula as ações (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negócio. 

X O PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão. 

X O PDTI relaciona as ações de TI priorizadas e as vincula ao orçamento de TI. 

 
O PDTI é publicado na internet para livre acesso dos cidadãos. Se sim, informe a URL completa do 

PDTI: _______________________________________________________________________________ 

5. Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio: 

 Os principais processos de negócio da instituição foram identificados e mapeados. 

X Há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição. 

X 
Há pelo menos um gestor, nas principais áreas de negócio, formalmente designado para cada sistema de 

informação que dá suporte ao respectivo processo de negócio. 

6. Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição implementou formalmente (aprovou e 

publicou) os seguintes processos corporativos: 

X Inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações). 

X 
Classificação da informação para o negócio, nos termos da Lei 12.527/2011 (p.ex. divulgação ostensiva 

ou classificação sigilosa). 

X 
Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os 

objetivos de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. 

 Gestão dos incidentes de segurança da informação. 

7. Em relação às contratações de serviços de TI: utilize a seguinte escala: (1) nunca (2) às vezes (3) 

usualmente (4) sempre  

(  4  ) são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação. 

(  4  ) nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação. 

(  4  ) são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato. 

(  4  ) os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos. 

( 4 ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos são avaliados conforme 

padrões estabelecidos em contrato. 

( 4 ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, há processo de software definido que dê suporte aos 

termos contratuais (protocolo e artefatos). 

8. Em relação à Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto 6.932/2009): (assinale apenas uma das opções 

abaixo) 
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 O Decreto não é aplicável a esta instituição e a Carta de Serviços ao Cidadão não será publicada. 

 Embora o Decreto não seja aplicável a esta instituição, a Carta de Serviços ao Cidadão será publicada. 

 A instituição a publicará em 2014, sem incluir serviços mediados por TI (e-Gov). 

 A instituição a publicará em 2014 e incluirá serviços mediados por TI (e-Gov). 

 A instituição já a publicou, mas não incluiu serviços mediados por TI (e-Gov). 

X A instituição já a publicou e incluiu serviços mediados por TI (e-Gov). 

9. Dos serviços que a UJ disponibiliza ao cidadão, qual o percentual provido também por e-Gov? 

X Entre 1 e 40%. 

 Entre 41 e 60%. 

 Acima de 60%. 

 Não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov). 

Comentários 

Registre abaixo seus comentários acerca da presente pesquisa, incluindo críticas às questões, alerta para 

situações especiais não contempladas etc. Tais comentários permitirão análise mais adequada dos dados 

encaminhados e melhorias para o próximo questionário. 

O questionário abrange de forma ampla a Gestão da Tecnologia da Informação, levando em conta 

aspectos de pertinência intrínseca à gestão da UJ. 

 

Neste contexto, podemos observar ao responder as questões, os constantes avanços que temos tido no 

decorrer dos subsequentes exercícios. Tais avanços além de ligados à uma gestão moderna e embasada 

em planejamento, se dão também através de levantamentos de informações provocadas pelo TCU, 

como a que hora respondemos. 

 

A elaboração do PDTIC da PRF vem firmar a gestão da TIC no Planejamento Estratégico da 

instituição e nas melhores práticas do ramo, usando além da metodologia de Gerenciamento de 

Projetos, a Instrução Normativa MP/SLTI Nº04/2010. Nas mesmas bases seguem a gestão corporativa 

e o desenvolvimento das ações de forma ordinária, as quais passam pelo crivo do mesmo Plano 

Diretor. 

 

Em especial no questionamento sobre contratações (Item 7), a UJ tem focado na utilização de boas 

práticas desde o exercício 2012, restando ainda contratos antigos para os quais se teve execução em 

2013, mas que serão finalizados já no exercício 2014 através de novas contratações iniciadas no 

exercício. 
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9. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 

9.1 Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 

Quadro LXXIV – Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 

Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 

Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação 

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 

1.     A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade 

ambiental em suas licitações que levem em 

consideração os processos de extração ou 

fabricação, utilização e descarte dos produtos e 

matérias primas. 

 

 

· Se houver concordância com a afirmação acima, 

quais critérios de sustentabilidade ambiental foram 

aplicados? 

    X 

 Nos Termos de Referência produzidos pelas 

áreas técnicas, esta contemplada a indicação 

dos impactos ambientais e das soluções de 

sustentabilidade afetas ao produto ou serviço a 

ser contratado, inclusive, quanto aos aspectos 

de fabricação e descarte. 

  

1* 

2.     Em uma análise das aquisições dos últimos 

cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela 

unidade são produzidos com menor consumo de 

matéria-prima e maior quantidade de conteúdo 

reciclável. 

   X  

3.     A aquisição de produtos pela unidade é feita 

dando-se preferência àqueles fabricados por fonte 

não poluidora bem como por materiais que não 

prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza 

biodegradáveis). 

    X 

4. Nos obrigatórios estudos técnicos preliminares 

anteriores à elaboração dos termos de referência 

(Lei 10.520/2002, art. 3º, III) ou projetos básicos 

(Lei 8.666/1993, art. 9º, IX) realizados pela 

unidade, é avaliado se a existência de certificação 

ambiental por parte das empresas participantes e 

produtoras (ex: ISO) é uma situação predominante 

no mercado, a fim de avaliar a possibilidade de 

incluí-la como requisito da contratação (Lei 

10.520/2002, art. 1º, parágrafo único in fine), como 

critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição 

de produtos e serviços. 

 

· Se houver concordância com a afirmação acima, 

qual certificação ambiental tem sido considerada 

nesses procedimentos? 

 X    

--------------------------------------------------- 

5.     No último exercício, a unidade adquiriu 

bens/produtos que colaboram para o menor 
  X   



RELATÓRIO DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2013 – DPRF/MJ 

 

128 de 185 

consumo de energia e/ou água (ex: torneiras 

automáticas, lâmpadas econômicas). 

 

 

·         Se houver concordância com a afirmação 

acima, qual o impacto da aquisição desses produtos 

sobre o consumo de água e energia? 

Ainda não há parâmetros para medir tendo em 

vista que no último exercício a unidade mudou 

fisicamente de sede, passando para uma 

realidade totalmente diferente a edificação 

anterior. 

6.     No último exercício, a unidade adquiriu 

bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 

 

 

·         Se houver concordância com a afirmação 

acima, quais foram os produtos adquiridos? 

    X 

2* 

7. Existe uma preferência pela aquisição de 

bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem 

ou reabastecimento (refil e/ou recarga). 

 

· Se houver concordância com a afirmação acima, 

como essa preferência tem sido manifestada nos 

procedimentos licitatórios? 

    X 

3* 

8. No modelo de execução do objeto são 

considerados os aspectos de logística reversa, 

quando aplicáveis ao objeto contratado (Decreto 

7.404/2010, art. 5º c/c art. 13). 

 

    X 

9. A unidade possui plano de gestão de logística 

sustentável de que trata o art. 16 do Decreto 

7.746/2012. 

 

 Se houver concordância com a afirmação acima, 

encaminhe anexo ao relatório o plano de gestão de 

logística sustentável da unidade. 

  X   

--------------------------------------------------- 

10. Para a aquisição de bens e produtos são levados 

em conta os aspectos de durabilidade e qualidade 

(análise custo-benefício) de tais bens e produtos. 
    X 

11. Os projetos básicos ou executivos, na 

contratação de obras e serviços de engenharia, 

possuem exigências que levem à economia da 

manutenção e operacionalização da edificação, à 

redução do consumo de energia e água e à utilização 

de tecnologias e materiais que reduzam o impacto 

ambiental. 

    X 

12. Na unidade ocorre separação dos resíduos 

recicláveis descartados, bem como sua destinação, 

como referido no Decreto nº 5.940/2006. 

   X  

Considerações Gerais: 
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*1: Em suas contratações, a PRF tem solicitado aos seus contratados que adotem as seguintes 

medidas: 

 

1) adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada e energia, conforme Decreto n° 

48.138/2006; 

 

2) dar destinação correta a baterias, óleos e filtros, descartados no processo de manutenção, segundo 

disposto na Resolução Conama n° 257, de 30 de junho de 1999; 

 

3) desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente 

poluidores, tais como sobre pilhas e baterias dispostas para descarte que contenham em suas 

composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, aos estabelecimentos que as 

comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse 

aos fabricantes ou importadores; 

 

4) separar resíduos como papéis, plásticos, metais, vidros e orgânicos para empresas de coleta 

apropriadas, respeitando as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; 

 

5) separar e acondicionar em recipientes adequados para destinação específica as lâmpadas 

fluorescentes e frascos de aerossóis em geral, quando descartados; 

 

6) encaminhar os pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente aos 

fabricantes para destinação final, ambientalmente adequada, tendo em vista que pneus inservíveis 

abandonados ou dispostos inadequadamente constituem passivo ambiental, que resulta em sério 

risco ao meio ambiente e à saúde pública. Esta obrigação atende a Resolução CONAMA n° 258, 

26/08/1999; 

 

7) fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários à execução 

de serviços; 

 

8) racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes; 

 

9) substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 

 

10) capacitar periodicamente os empregados sobre boas práticas de redução de 

desperdícios/poluição; 

 

11) utilizar lavagem com água de reúso ou outras fontes, sempre que possível (águas de chuva, 

poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes 

bacteriológicos, minas e outros); e 

 

12) promover a reciclagem e a destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, 

asseio e conservação. 

A Polícia Rodoviária Federal realiza diligências para verificar a adequação quanto às exigências, 

por exemplo: pilhas e baterias enviadas pelos contratados, para o descarte aos estabelecimentos que 

as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, após o 

encaminhamento, o responsável deve entregar à fiscalização do contrato, o comprovante de 

destinação do material. O mesmo processo é feito com lâmpadas fluorescentes e frascos de 

aerossóis em geral. Há tampem o envio de materiais para reciclagem.  

Outro ponto a ser destacado é a construção do prédio da nova sede, a qual foi planejada para que 
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fosse feito o reúso da água, conforme exigência da Instrução Normativa SLTI n° 1/2010. 

 

 

*2: Foram adquiridos diversos materiais como papel reciclado, granadas explosivas lacrimogêneas, 

espargidores de agente lacrimogêneo, entre outros que adotaram critérios de sustentabilidade. 

 

*3: Foram adquiridas munições, as quais os cartuchos são reutilizados, água mineral, com 

reutilização dos galões e no contrato nº 02/2014 de limpeza, como exemplo, há a previsão de envio 

de material para cooperativas que realizam a reciclagem dos produtos passíveis de reciclagem. Este 

envio é obrigatório e deve ser realizado pela empresa que foi contratada para realizar a limpeza da 

sede do DPRF. Existe a exigência de que a contratada informe quando constatar por meio de seus 

funcionários qualquer situação incorreta, como por exemplo, o vazamento de água no prédio. Esta 

exigência existe para que o Departamento possa tomar as providências cabíveis, o mais rápido 

possível.  

Destaca-se ainda, que no DPRF, existem lixeiras para coletas seletivas que foram adquiridas para 

facilitar a coleta e separação dos diversos tipos de materiais, seguindo padronização internacional 

de identificação por cores. Verde para vidro, azul para papel, amarelo para metal, vermelho para 

plástico e branco para lixo não reciclável. 

 

A unidade central, em âmbito geral, tem desenvolvido diversas iniciativas relacionadas ao respeito 

ao meio ambiente e a mitigação do consumo das energias não renováveis. Projeto como o do 

incentivo ao uso da bicicleta no translado entre o trabalho e a residência; Coleta seletiva, inclusive 

de pilhas, baterias e eletrônicos; reutilização de águas de chuva para vasos sanitários; uso mínimo 

de iluminação artificial durante a permanência da luz solar. Todavia, os resultados ainda não são 

passíveis de medição e seus impactos só poderão ser avaliados no decorrer do atual exercício. 

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não 

aplicado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente 

aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na 

afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado 

no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado 

no contexto da UJ. 

 

 

9.2 Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água. 

Quadro LXXV – Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água 

Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água 

Recurso 

Consumido 

Quantidade Valor 

Exercícios 

v 2013 2012 2011 2013 2012 2011 

Papel 993 resmas 2.412 resmas 3.100 resmas R$ 10.347,06 R$ 25.446,60 R$ 28.265,00 
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Água 43.968,59 m³ 32.890,88 m3 36.964,50 m3 R$ 533.338,98 R$ 157.547,33 R$ 174.060,44 

Energia 

Elétrica 
1.319.256,60 kW 1.124.536,13 kW 957.894,73 kW R$ 501.317,51 R$ 427.323,73 R$ 405.000,00 

   Total R$ 1.045.003,55 R$ 610.317,66 R$ 607.325,44 

Fonte: NUAPRE/DISEG; NUAL/DIPAM. 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2013 – DPRF/MJ 

 

132 de 185 

10. CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E 

NORMATIVAS 

 

10.1 Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU 

 

10.1.1 Deliberações do TCU Atendidas no Exercício 

 

Quadro LXXVI – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Itens Tipo Comunicação Expedida 

1 004.075/2013-7 X 
2, 3 e 

4 
DE SEFIP-1809/2013 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Deliberação: 

2- Solicitou cópia de sentença judicial e demais documentos que comprovem o reconhecimento 

da união estável entre o instituidor GILBERTO DE ALMEIDA SAMPAIO e a ex-companheira 

NOEMIA RODRIGUES e não afaste a viúva IRAIDES LOBO SAMPAIO do benefício da 

pensão. 

3- Solicitou cópia de sentença judicial e demais documentos que comprovem o reconhecimento 

da união estável entre o instituidor HAROLDO DA SILVA AMARAL e a ex-companheira 

JORGINA DAS GRACAS ALMEIDA e não afaste a viúva MARIA JOSE ALVES AMARAL 

do benefício da pensão. 

4 - Solicitou cópia de sentença judicial e demais documentos que comprovem o reconhecimento 

da união estável entre o instituidor PEDRO CRUZ DE ALMEIDA e a ex-companheira 

FRANCISCA ALDENIRA DE ARAUJO e não afaste a viúva RAIMUNDA DA SILVA DE 

ALMEIDA do benefício da pensão. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS 23197 

Síntese da providência adotada:  

As cópias dos documentos solicitados foram encaminhados ao TCU. 
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Síntese dos resultados obtidos 

Deliberação atendida. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 

providências pelo gestor 

Não há. 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Itens Tipo Comunicação Expedida 

2 004.201/2013-2 X 2 e 3 DE SEFIP-1883/2013 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Deliberação: 

Solicitou cópias dos laudos médicos, emitidos por Junta Médica Oficial, atestando a invalidez dos 

pensionistas, inscritos na condição de filho maior inválido dos respectivos instituidores, informando a 

data de início da invalidez dos beneficiários, bem como outros documentos capazes de comprovar que a 

invalidez dos pensionistas era preexistente ao óbito dos instituidores, e a comprovação da dependência 

econômica dos referidos beneficiários, inscritos na condição de filho maior inválido, em relação aos 

respectivos instituidores. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS 23197 

Síntese da providência adotada:  

As cópias dos documentos solicitados e a comprovação da dependência econômica foram encaminhados 

ao TCU. 

Síntese dos resultados obtidos 

Deliberação atendida. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 

providências pelo gestor 

Não há. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo 
Comunicação 

Expedida 

3 

036.737/2012-7 

 

8922/2012 – 2ª 

Câmara  
9.4 DE 0556-TCU/Sefip 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Deliberação: 

Determinar ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal que: 

9.4. com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da constituição Federal e 262 do Regimento 

Interno/TCU, faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta 

deliberação, o pagamento decorrente do ato ora considerado ilegal, sob pena de 

responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS 23197 

Síntese da providência adotada:  

Foi colhida a ciência do servidor a respeito do Acórdão 8922/2012 – 2ª Câmara e 

encaminhada ao TCU, na qual o interessado informa que irá interpor recurso de efeito 

suspensivo junto aquela Corte de Contas. 

Síntese dos resultados obtidos 

Servidor tomou ciência e interpôs Pedido de reexame. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção 

de providências pelo gestor 

Não há 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

4 004.066/2013-8 X 2 DE SEFIP-1808/2013 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Deliberação: 

Encaminhar cópia da sentença judicial e demais documentos que comprovem o reconhecimento da 

união estável entre o instituidor FRANCISCO DE PAULA ARAUJO NETO e a ex-companheira 

MARIA ERIVANDA DE OLIVEIRA SOUZA e não afaste a viúva ELSA MARIA DE BRITO 

ARAGÃO ARAUJO do benefício de pensão. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS 23197 

Síntese da providência adotada:  

Foram encaminhadas cópias dos documentos solicitados. 

Síntese dos resultados obtidos 

Deliberação atendida. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 

providências pelo gestor 

Não há. 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 
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Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

5 042.584/2012-4 307/2013- 2ª Câmara b DE 2511/2013-TCU/Sefip 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Deliberação: 

Cadastrar novo ato SISAC de aposentadoria do servidor ALCYR NUNES LOPES, preenchido 

adequadamente. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS 23197 

Síntese da providência adotada:  

Este Departamento de Polícia Rodoviária Federal providenciou a emissão do novo ato, corrigindo a 

falha de preenchimento apontada por essa Corte de Contas. 

Síntese dos resultados obtidos 

Ato SISAC livre das falhas apontadas. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 

providências pelo gestor 

Não há. 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

6 020.919/2009-2 x 2 DE 3930/2013 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Deliberação: 

Dar ciência aos servidores aposentados: VALDOMIRO BATISTA SANTOS, RENATO DE MELO 

TRIGO, PEDRO SANTANA DA ROCHA, VALMOR FAVARO, JOSE SCHNEIDER FAUSTO e 
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MARIO CONRADO DE SOUZA FILHO, a respeito dos Ofícios de Oitiva nº 3936/2013, 3935/2013, 

3934/2013, 3937/2013, 3932/2013, 3933/2013, que têm por finalidade oferecer ampla defesa e 

contraditório quanto às irregularidades verificadas nas aposentadorias dos servidores; 

Encaminhar cópia da decisão judicial referente ao MS 2003.6100.006062-0. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS 23197 

Síntese da providência adotada:  

Foram encaminhadas cópias dos comprovantes de ciência dos servidores. 

Síntese dos resultados obtidos 

Deliberação atendida. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 

providências pelo gestor 

Não há. 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Itens Tipo Comunicação Expedida 

7 015.319/2012-1 X 2 e 3 DE SEFIP 2211/2013 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Deliberação: 

2- Dar ciência ao servidor aposentado JAIR MENDES DE MORAES, a respeito do Ofício de Oitiva nº 

SEFIP-2213/2013, que têm por finalidade oferecer ampla defesa e contraditório quanto à irregularidade 

verificada na aposentadoria do servidor; 

 

3- Encaminhar cópia do Mapa de Apuração dos Tempos de Serviço, cópia das certidões dos tempos 
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averbados, incluindo os tempos convertidos com as respectivas justificativas, cópia da portaria de 

aposentadoria do servidor, bem como cópia do Mandado de Segurança nº 9700170527. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS 23197 

Síntese da providência adotada:  

Foi encaminhada cópia do comprovante de ciência do servidor, bem como os documentos solicitados. 

Síntese dos resultados obtidos 

Deliberação atendida. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 

providências pelo gestor 

Não há. 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo 
Comunicação 

Expedida 

8 

005.510/2011-2 

 

441/2013 – 2ª 

Câmara  
9.4 DE 0556-TCU/Sefip 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Deliberação: 

Determinar ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal que: 

9.4. com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da constituição Federal e 262 do Regimento 

Interno/TCU, faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta 

deliberação, o pagamento decorrente do ato ora considerado ilegal, sob pena de 

responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 
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Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS 23197 

Síntese da providência adotada:  

Foi colhida a ciência do servidor a respeito do Acórdão 8922/2012 – 2ª Câmara e 

encaminhada ao TCU, na qual o interessado informa que irá interpor recurso de efeito 

suspensivo junto aquela Corte de Contas. 

Síntese dos resultados obtidos 

Servidor tomou ciência e interpôs Pedido de reexame. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção 

de providências pelo gestor 

Não há 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

9 019.889/2012-7 
2052/2013 – TCU – 2ª 

Câmara 

9.3., 

9.3.1. 

e 

9.3.2. 

DE 5846/2013-TCU/SEFIP 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Deliberação: 

Dar ciência a VÊNUS ANDRADE RODRIGUES, beneficiária de pensão do ex-servidor HÉLIO 

RODRIGUES, a respeito do Acórdão nº 2052/2013 – TCU – 2ª Câmara. 

E em caso de decisão desfavorável à interessada, adotar as medidas cabíveis com vistas a suspender o 

pagamento das parcelas indevidas, bem como a reaver os valores pagos indevidamente, nos termos do 

art. 46 da Lei nº 8.112/90, a partir do mês subsequente ao da prolação da presente decisão. 

Providências Adotadas 
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Setor responsável pela implementação Código SIORG 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS 23197 

Síntese da providência adotada:  

Foi encaminhada cópia do comprovante de ciência da beneficiária de pensão.  

Síntese dos resultados obtidos 

A beneficiária de pensão tomou ciência e entrou com recurso, resultando em benefício protegido por 

decisão judicial. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 

providências pelo gestor 

Não há. 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

10 011.284/2012-9 
1042/2013 – 2ª 

Câmara 

9.3.1 

e 

9.3.2 

DE 6017/2013–TCU/SEFIP 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Deliberação: 

9.3.1 faça cessar, no prazo de 15 dias a contar da ciência, os pagamentos decorrentes do ato ora 

impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omisssa, nos termos do 

art. 262 do Regimento Interno/TCU; 

 

9.3.2 encaminhar à interessada cópia do Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, 

remetendo ao Tribunal, no prazo de trinta dias a contar da ciência, cópia do comprovante da data da 

respectiva notificação. 

Providências Adotadas 



RELATÓRIO DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2013 – DPRF/MJ 

 

141 de 185 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS 23197 

Síntese da providência adotada:  

Foi encaminhada cópia do comprovante de ciência da beneficiária ao TCU e cópia da tela Siape, no qual 

consta a beneficiária como excluída do pagamento. 

Síntese dos resultados obtidos 

Deliberação atendida. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 

providências pelo gestor 

Não há. 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

11 003.724/2011-5 440/2013 – 2ª Câmara 
9.2.1, 

9.2.2 
DE 6080/2013-TCU/Sefip 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Deliberação: 

9.2.1 determinar a esta Coordenação-Geral de Recursos Humanos que corrija, nos assentamentos 

funcionais do servidor aposentado JOSÉ BEREZA, o fundamento legal da sua aposentadoria, 

substituindo os dispositivos da Lei Complementar 51/85 pelo art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005, 

bem como excluir a vantagem do art. 192, inciso II, da Lei 8.112/90; 

9.2.2 corrigir, no Sistema SISAC, as seguintes informações no Ato nº 10327010-04-2007-000453-7, 

cujo interessado é o senhor JOSÉ BEREZA: 

9.2.2.1 alterar o tipo de registro para “inicial”; 

9.2.2.2 alterar o código do fundamento legal para que corresponda à aposentadoria com base no art. 3º 

da EC 47/2005; 
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9.2.2.3 excluir, dos fundamentos legais, a vantagem do art. 192, inciso II, da Lei 8.112/90; 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS 23197 

Síntese da providência adotada:  

Foi colhida a ciência do servidor a respeito do Acórdão 440/2013 – 2ª Câmara e publicada a Portaria de 

alteração do fundamento legal da aposentadoria do ex-servidor e encaminhados ao TCU  

Síntese dos resultados obtidos 

Foi alterado o fundamento legal da aposentadoria do servidor tanto no Sistema SIAPE como no SISAC. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 

providências pelo gestor 

Não há. 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

12 018.895/2006-7 x a DE 6744/2013-TCU/SEFIP 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Deliberação: 

Encaminhar comprovantes de cumprimento dos novos atos concessórios devidamente corrigidos por 

meio do Sistema Sisac, relativamente aos atos de concessão de aposentadoria de GUILHERME DE 

MELO BARBOSA, JOSÉ MENEZES LEITE FILHO e ROMERO CAVALCANTI MORAES, por 

terem sido considerados prejudicados, por inépcia no preenchimento dos dados referentes aos tempos de 

serviço e averbações. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 
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COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS 23197 

Síntese da providência adotada:  

Foram encaminhados os documentos solicitados ao TCU. 

Síntese dos resultados obtidos 

Deliberação atendida. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 

providências pelo gestor 

Não há. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

13 023.529/2012-1 2797/2013-2ª Câmara 

9.3.1, 

9.3.2 

e 9.4 

DE 7395/2013-TCU/Sefip 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Deliberação: 

9.3.1 faça cessar, no prazo de 15 dias a contar da ciência, os pagamentos decorrentes do ato ora 

impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do 

art. 262 do Regimento Interno/TCU; 

9.3.2 dar ciência do inteiro teor do Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, ao 

interessado, esclarecendo-o que deverá retornar à atividade para completar os requisitos necessários à 

aposentadoria, encaminhando ao Tribunal, no prazo de trinta dias, cópia do comprovante da data em que 

o ex-servidor tomou conhecimento da presente deliberação. 

9.4 comunicar ao responsável que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos 

juntos ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso 

os recursos não sejam providos. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 
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COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS 23197 

Síntese da providência adotada:  

Foram encaminhamos ao TCU cópia do Aviso de Recebimento referente ao Acórdão do interessado, ao 

tempo em que informamos o cancelamento da aposentadoria concedida ao servidor. 

Síntese dos resultados obtidos 

Cancelamento da Aposentadoria. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 

providências pelo gestor 

Não há. 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

14 036.737/2012-7 x 
“a” e 

“b” 
DE 0059/2013-TCU/SERUR 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Deliberação: 

Encaminhar: 

a) Laudo de Junta Médica Oficial que ateste que o Sr. AILTON JOÃO DE OLIVEIRA ainda preenche 

os requisitos que ensejaram a concessão da aposentadoria por invalidez permanente, não possuindo, por 

conseguinte, condições físicas que possibilitem a aplicação do instituto da readaptação, previsto no art. 

24 da Lei 8.112/1990; 

b) informar acerca dos desdobramentos do Processo 08.656.019.041/2010-57, que trata de pedido de 

reversão da aposentadoria do referido servidor, onde foi exarado o Despacho 0840/2011-DIREC, de 

27/06/2011. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 
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COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS 23197 

Síntese da providência adotada:  

Foram encaminhados os documentos solicitados ao TCU. 

Síntese dos resultados obtidos 

Deliberação atendida. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 

providências pelo gestor 

Não há. 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Itens Tipo Comunicação Expedida 

15 019.421/2013-3 X 2 e 3 DE SEFIP-11155/2013 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Deliberação: 

2- Em relação à aposentadoria de ATHAYDE DE SOUZA FILHO, solicitou cópias: 

 do Mapa de Apuração do Tempo de Serviço, juntando, quando for o caso, cópias das certidões 

dos tempos averbados, identificando os cargos ocupados pelo servidor; 

 das Certidões de tempo de Contribuição, emitidas pelo INSS, referentes aos seguintes períodos: 

i) 196 dias no período de 17/01/1979 a 31/07/1979, prestado às Indústrias do Brasil S.A; 

ii) 91 dias se referem ao período de 01/08/1979 a 30/10/1979, prestado Nuclebrás Equip. 

Pesados S.A. 

3- Em relação à aposentadoria de GILIO LORENCINI NETTO, solicitou cópias: 

 do Mapa de Apuração do Tempo de Serviço, juntando, quando for o caso, cópias das certidões 

dos tempos averbados, identificando os cargos ocupados pelo servidor. 

 Informações acerca do fundamento de aposentadoria utilizado, o qual não foi registrado no 
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SISAC. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS 23197 

Síntese da providência adotada:  

As cópias dos documentos solicitados foram encaminhados ao TCU. 

Síntese dos resultados obtidos 

Deliberação atendida. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 

providências pelo gestor 

Não há. 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Itens Tipo Comunicação Expedida 

16 019.424/2013-2 X 

2, 3, 

4, 5 e 

6 

DE SEFIP-10461/2013 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Deliberação: 

2- Em relação à aposentadoria de ALEXANDRE BARRETO ROSA, solicitou: 

 cópia da documentação que comprove o efetivo labor do então estudante na execução de 

encomendas recebidas pela escola, com a menção expressa do período trabalhado e da 

remuneração recebida, conforme exigido pelo Acórdão 2.024/2005-TCU-Plenário, relativamente 

ao tempo de 5 anos, 3 meses e 10 dias de tempo de serviço averbado na condição de Aluno 

Aprendiz; 

 cópia do Mapa de Apuração do Tempo de Serviço, juntando, quando for o caso, cópias das 

certidões dos tempos averbados, identificando os cargos ocupados pelo servidor. 
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3- Em relação à aposentadoria de JOÃO ALFREDO PINTO DA SILVA, solicitou: 

 cópia da documentação que comprove o efetivo labor do então estudante na execução de 

encomendas recebidas pela escola, com a menção expressa do período trabalhado e da 

remuneração recebida, conforme exigido pelo Acórdão 2.024/2005-TCU-Plenário, relativamente 

ao tempo de 3 anos, 9 meses e 10 dias de tempo de serviço averbado na condição de Aluno 

Aprendiz; 

 cópia da sentença judicial que determinou a conversão do tempo insalubre de 4 anos, 6 meses e 

18 dias (cópia da petição inicial, da sentença e da certidão de trânsito em julgado); 

 cópia do Mapa de Apuração do Tempo de Serviço, juntando, quando for o caso, cópias das 

certidões dos tempos averbados, identificando os cargos ocupados pelo servidor. 

4- Em relação à aposentadoria de LUIZ PEDROSO, solicitou: 

 cópia da documentação que comprove o efetivo labor do então estudante na execução de 

encomendas recebidas pela escola, com a menção expressa do período trabalhado e da 

remuneração recebida, conforme exigido pelo Acórdão 2.024/2005-TCU-Plenário, relativamente 

ao tempo de 4 anos, 9 meses e 3 dias de tempo de serviço averbado na condição de Aluno 

Aprendiz; 

 cópia do Mapa de Apuração do Tempo de Serviço, juntando, quando for o caso, cópias das 

certidões dos tempos averbados, identificando os cargos ocupados pelo servidor. 

5- Em relação à aposentadoria de MAURICIO CESAR DUTRA MEURER, solicitou: 

 cópia da documentação que comprove o efetivo labor do então estudante na execução de 

encomendas recebidas pela escola, com a menção expressa do período trabalhado e da 

remuneração recebida, conforme exigido pelo Acórdão 2.024/2005-TCU-Plenário, relativamente 

ao tempo de 3 anos, 9 meses e 26 dias de tempo de serviço averbado na condição de Aluno 

Aprendiz; 

 cópia do Mapa de Apuração do Tempo de Serviço, juntando, quando for o caso, cópias das 

certidões dos tempos averbados, identificando os cargos ocupados pelo servidor. 

6- Em relação à aposentadoria de NILO SERGIO AMORIM, solicitou: 

 cópia da documentação que comprove o efetivo labor do então estudante na execução de 

encomendas recebidas pela escola, com a menção expressa do período trabalhado e da 

remuneração recebida, conforme exigido pelo Acórdão 2.024/2005-TCU-Plenário, relativamente 

ao tempo de 1 ano, 5 meses e 14 dias de tempo de serviço averbado na condição de Aluno 

Aprendiz; 

 cópia do Mapa de Apuração do Tempo de Serviço, juntando, quando for o caso, cópias das 

certidões dos tempos averbados, identificando os cargos ocupados pelo servidor. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 
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COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS 23197 

Síntese da providência adotada:  

As cópias dos documentos solicitados foram encaminhados ao TCU. 

Síntese dos resultados obtidos 

Deliberação atendida. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 

providências pelo gestor 

Não há. 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo 
Comunicação 

Expedida 

17 

005.510/2011-2 

 

441/2013 – 2ª 

Câmara  

9.4.1 

e 

9.4.2 

DE  

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Deliberação: 

Determinar ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal que: 

9.4.1. com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da constituição Federal e 262 do Regimento 

Interno/TCU, faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta 

deliberação, o pagamento decorrente do ato ora considerado ilegal, sob pena de 

responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 

9.4.2. dê ciência do Acórdão à interessada. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS 23197 
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Síntese da providência adotada:  

Foi colhida a ciência da beneficiária de pensão a respeito do Acórdão 441/2013 – 2ª 

Câmara e encaminhada ao TCU, na qual a interessada informa que irá interpor recurso de 

efeito suspensivo junto aquela Corte de Contas. 

Síntese dos resultados obtidos 

Beneficiária de pensão tomou ciência e interpôs Pedido de reexame. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção 

de providências pelo gestor 

Não há 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

18 003.966/2013-5 4229/2013 - 2ª Câmara 
9.3.1, 

9.3.2  
DE 14424/2013-TCU/Sefip 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Deliberação: 

9.3.1 faça cessar, no prazo de 15 dias a contar da ciência, os pagamentos decorrentes do ato ora 

impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do 

art. 262 do Regimento Interno/TCU; 

9.3.2 comunicar aos interessados acerca da presente deliberação do Tribunal, alertando-os de que o 

efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos juntos ao TCU não o exime da 

devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso os recursos não sejam 

providos. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS 23197 

Síntese da providência adotada:  
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Foram encaminhadas ao TCU cópias da Declarações de ciência das interessadas referente ao Acórdão, 

ao tempo em que informamos o cancelamento das pensões concedidas às beneficiárias. 

Síntese dos resultados obtidos 

Cancelamento das pensões. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 

providências pelo gestor 

Não há. 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

19 018.935/2013-3 X 2 DE SEFIP-10126/2013 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Deliberação: 

Solicitou cópia da decisão judicial que determinou a concessão de pensão civil à beneficiária RITA 

MARIA DOS SANTOS – cópia da petição inicial, da sentença e da certidão de trânsito em julgado para 

a interessada ora mencionada. 

 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS 23197 

Síntese da providência adotada:  

As cópias dos documentos solicitados foram encaminhados ao TCU. 

Síntese dos resultados obtidos 

Deliberação atendida. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
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providências pelo gestor 

Não há. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

20 019.420/2013-7 X 2 DE SEFIP-11156/2013 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Deliberação: 

Solicitou cópia da decisão judicial que determinou o pagamento da parcela denominada “DECISÃO 

JUDICIAL N TRANS JUG APO”, no valor de R$ 268,30, relativa à GDAR (cópia da petição inicial, da 

sentença e da certidão de trânsito em julgado para a interessada ora mencionada) e a memória de cálculo 

da referida parcela. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS 23197 

Síntese da providência adotada:  

As cópias dos documentos solicitados foram encaminhados ao TCU. 

Síntese dos resultados obtidos 

Deliberação atendida. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 

providências pelo gestor 

Não há. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 
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Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

21 023.627/2010-7 
1825/2013 - 2ª 

Câmara 

9.4.1., 

9.4.2., 

9.4.3  

DE 5111/2013-TCU/Sefip 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Deliberação: 

9.4.1. emitir novos atos de pensão, livres das falhas detectadas, com a exclusão dos menores sob guarda 

constantes dos benefícios e a reversão das cotas parte relativas a eles para os outros beneficiários, no 

prazo de 15 dias, contado a partir da ciência da deliberação, com apoio no art. 3º, § 7º, Resolução TCU 

nº 206/2007; 

9.4.2. faça cessar, no prazo de 15 dias a contar da ciência, os pagamentos decorrentes do ato ora 

impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 

9.4.3. dar ciência aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição 

de eventuais recursos juntos ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente 

após a notificação, caso os recursos não sejam providos. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS 23197 

Síntese da providência adotada:  

Foram encaminhadas ao TCU cópias da Declarações de ciência dos interessados referente ao Acórdão, 

ao tempo em que informamos o cancelamento das pensões concedidas aos menores sob guarda. 

Síntese dos resultados obtidos 

Cancelamento das pensões dos menores sob guarda. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 

providências pelo gestor 

Não há. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 
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Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Itens Tipo Comunicação Expedida 

22 009.908/2007-6 X  DE 0112/2013-TCU/SERUR 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Deliberação: 

Encaminhar documentos que atestem acerca da legislação a que estavam submetidos, à época de 

seus falecimentos, os ex-servidores: Antônio Nardoni, João Manoel da Silva, Luiz Verdelli Neto, 

Mário Feliciano Pitanga, Oswaldo Baena Perez e Álvaro Ribeiro de Carvalho. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS 23197 

Síntese da providência adotada:  

As cópias dos documentos solicitados foram encaminhados ao TCU. 

Síntese dos resultados obtidos 

Deliberação atendida. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 

providências pelo gestor 

Não há. 

 

10.1.2 Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

1 025.301/2010-1 X x DE 3497/2013-TCU/SEFIP 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 
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Descrição da Deliberação: 

Encaminhar Ofício de Oitiva para ciência do servidor JORGE SEABRA DE CASTILHO NETO, a fim 

de oferecer oportunidade de ampla defesa ao interessado. 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS 23197 

Justificativa para o seu não cumprimento:  

O ofício de oitiva do TCU foi encaminhado à regional para ciência do servidor e o pedido foi reiterado, 

mas o comprovante de ciência nunca foi encaminhado pelo servidor. No entanto, à Regional de origem 

encaminhou a esta Seção o Aviso de Recebimento da correspondência enviada à residência do servidor, 

que no qual foi encaminhada cópia ao Tribunal de Contas. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 

providências pelo gestor 

Não há 

 

Não atendimento ao item 1.9.5 do Acórdão nº 562/2014 – TCU – 2ª Câmara, por 

não recebimento das peças que fundamentaram o referido Acórdão em tempo hábil a 

serem inseridas no Relatório de Gestão de 2013. 

 

10.2 Tratamento de Recomendações do OCI. 

 

10.2.1 Recomendações do OCI Atendidas no Exercício. 

 

Quadro LXXVII - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

01 201109002 2.1.4.1 
Memorando nº 038/2014-

AECI/MJ 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Recomendação 

Aprimorar os mecanismos de controle Interno, envidando esforços no sentido de: "a", "b" , "c", "d", "e" ) 

Elaborar termos de referência/projeto básico/planos de trabalho, fazendo constar todos os elementos 

necessários e suficientes a total e correta descrição dos serviços a serem contratados, contendo, ainda,  a 

motivação ou exposição da necessidade da contratação dos serviços, em consonância com os termos da IN 

nº 02/2008 ? SLTI/MPOG, conforme descrito a seguir: - art. 6º, § 3º, inciso I, da IN nº 02/2008 ? 

SLTI/MPOG - justificativa da necessidade dos serviços de Secretária Executiva, Técnico em Secretariado, 

Assistente Administrativo, Contador, Recepcionista, Contínuo. A Unidade apresentou motivação para 
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contratar alguns serviços e incluiu as justificativas no Termo de Referência para as categorias de Digitador, 

Digitalizador, Carregador, Garçom, Copeira, Eletricista de Instalações, Encanador, Motorista de veículos 

leves; - art. 6º, § 3º, inciso II, e art. 15, V da IN nº 02/2008 - SLTI/MPOG - relação entre a demanda prevista 

e a quantidade de serviço a ser contratada; - art. 11 e parágrafos da IN nº 02/2008 - SLTI/MPOG - A 

contratação de serviços continuados deverá adotar unidade de medida que permita a mensuração dos 

resultados para o pagamento da contratada, e que elimine a possibilidade de remunerar as empresas com 

base na quantidade de horas de serviço ou por postos de trabalho; -  alínea a do inciso I e inciso III do art. 

15, da IN nº 02/2008 - SLTI/MPOG  - demonstração de resultados a serem alcançados em termos de 

economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis, 

evidenciando os benefícios diretos e indiretos que resultarão da contratação; - inciso IV, art. 15 da IN nº 

02/2008 ? SLTI/MPOG - descrição detalhada dos serviços a serem executados, e das metodologias de 

trabalho, nomeadamente a necessidade, a localidade, o horário de funcionamento e com a definição da rotina 

de execução; - art. 15, inciso X  da IN nº 02/20 - a unidade de medida utilizada para o tipo de serviço a ser 

contratado, incluindo as métricas, metas e formas de mensuração adotadas; - art. 15, inciso XIV da IN nº 

02/20 - a produtividade de referência, quando cabível, ou seja, aquela considerada aceitável para a execução 

do serviço, sendo expressa pelo quantitativo físico do serviço na unidade de medida adotada. f) Incluir nos 

termos de referência/projetos básicos procedimentos de fiscalização e de gestão de qualidade dos serviços; 

ou elaborar Acordos de Níveis de Serviços, previstos no art. 11 § 3º, da IN nº 02/2008 - SLTI/MPOG, para 

acompanhar a execução dos serviços contratados. g) Estabelecer parâmetros claros e objetivos nos termos de 

referência e Editais, sobre a forma de cotação dos serviços a serem contratados, com previsão das 

quantidades de referência e a que elas se referem, em atenção aos termos do inciso I, art. 40 da Lei nº 

8.666/93 e art. 15, inciso IV, da IN nº 02/2008 - SLTI/MPOG, o qual estabelece que o projeto básico/termo 

de referência deverá conter a descrição detalhada dos serviços a serem executados. h) Considerando que o 

Termo de Referência e o Edital não atenderam a diversos itens da IN nº 02/2008 / SLTI/MPOG, conforme 

evidenciado nos itens anteriores; considerando que não foi utilizada unidade de medida que permita a 

mensuração dos serviços e que a Unidade utilizou da contratação por postos de trabalho para todos os 

serviços, sem que houvesse configurado a situação de excepcionalidade prevista na legislação, bem como a 

caracterização dos serviços como contratação de mão de obra, recomenda-se que a Unidade não realize a 

prorrogação dos contratos em comento, preparando nova licitação para suceder a atual prestação de serviços,  

evitando-se todas as impropriedades apontadas. Recomenda-se, ainda, que a Unidade observe com rigor as 

determinações contidas na IN nº 02/2008 / SLTI/MPOG, fazendo constar do Termo de Referência a ser 

utilizado na nova licitação e do processo em que serão autuados os documentos inerentes à contratação, 

todas as exigências contidas na norma com as justificativas de excepcionalidades necessárias quando da 

contratação por postos de trabalho ou com base na quantidade de horas de serviço. i) Rescindir o contrato 

referente à prestação de serviços de Contador, haja vista não haver amparo legal para tal contratação, 

solicitando ao Ministério da Justiça o apoio necessário para realizar as tarefas regimentais que dependem de 

Contador, visto que do DPRF é Unidade Jurisdicionada do MJ, portanto ,a Setorial Contábil daquele 

Ministério responde pela situação contábil do Departamento. j) Compor o Processo nº 08650.000523/2009-

50 com as retificações das propostas apresentadas pelas Empresas Plena Serviços Gerais Ltda., para os itens 

VII, VIII e IX; e GB de Campos EPP para os itens I, IV e IX escoimadas dos erros de cálculo e somatórios, 

contendo o valor total cotado por elas no certame licitatório que as consagraram vencedora do certame. 

Recomenda-se, ainda, adotar o mecanismo de revisão na formalização dos atos de gestão, de modo a evitar 

erros e equívocos que formalizados podem ocasionar dúbias interpretações e prejuízos para a Administração. 

k) Promover o estorno de Notas de Empenho e a adequação e correção dos contratos em que as despesas de 

prestação de serviços estão classificadas na Natureza de Despesa 33.90.37 - Locação de Mão de obra, 

promovendo a correta classificação de acordo com a natureza dos serviços que estão sendo prestados. l) 

Revisar a  proposta  apresentada pela Empresa Prestacional Construtora e Serviços Ltda, para os Assistente 

Administrativo e as repactuações concedidas, em razão de ter utilizado salário, diferente daquele previsto  

em Convenção Coletiva  de Trabalho, uma vez que de acordo com copia da proposta, a Empresa utilizou o 

salário de R$600,00. m) Proceder à retificação dos cálculos referente à repactuação do valor do contrato 

firmado com a Empresa Prestacional Construtora e Serviços Ltda, em relação ao valor de referência do 

auxilio alimentação de digitadores e digitalizadores, com recolhimento do valor pago a maior. E ainda, caso 

seja comprovado que a empresa utilizou desse artifício, com dolo, para vencer a licitação, promover a 

rescisão do Contrato. n) Fazer constar dos termos aditivos os valores efetivos a serem pagos, em especial, 

quando se tratar de valor certo e determinado, como é caso dos contratos em análise. 

Providências Adotadas 
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Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Cooredenação-Geral de Administração – CGA  3952 

Síntese da Providência Adotada 

Primeiramente, cumpre esclarecermos que, dentre as ocorrências pontuadas na recomendação 01 da 

Constatação nº 018 – Relatório de Auditoria nº 201109002, apenas a de letra “m” encontrava-se pendente de 

regularização quando da auditoria CGU realizada neste DPRF em setembro de 2012, conforme se verifica 

no item 02 da Solicitação de Auditoria nº 201207537/01.  

 

m) Proceder à retificação dos cálculos referente à repactuação do valor do contrato firmado com a 

Empresa Prestacional Construtora e Serviços Ltda, em relação ao valor de referência do auxilio 

alimentação de digitadores e digitalizadores, com recolhimento do valor pago a maior. E ainda, caso seja 

comprovado que a empresa utilizou desse artifício, com dolo, para vencer a licitação, promover a rescisão 

do Contrato. 

 

Por outro turno, no tocante à retificação do valor do auxílio-alimentação devido às categorias de 

funcionários do Contrato Administrativo nº 07/2010 (digitador-digitalizador), salientamos que os ajustes 

necessários foram devidamente processados por esta Administração, tendo sido efetivada a glosa respectiva 

no mês de dezembro de 2012, quando do pagamento dos serviços prestados pela empresa Prestacional 

Construtora e Serviços Ltda. no mês de novembro de 2012. (Nota Fiscal nº 923 – Processo Financeiro nº 

08650/608/2012 – Documento de Pagamento nº 2012NO000765) 

 

Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações foram acatadas e implementadas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

Não há. 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

02 201109002 2.1.3.2 
Memorando nº 038/2014-

AECI/MJ 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Recomendação 

Recomendação 03: Caso a notificação não seja atendida, providenciar a suspensão do pagamento da 

remuneração, a partir do mês subseqüente, em cumprimento ao estabelecido no Parágrafo único do art. 10 

do referido Decreto. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Cooredenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH  23197 

Síntese da Providência Adotada 

Quanto à quitação, pelo GDF, dos valores referentes aos meses Nov/2010 e Dez/2010, esclarecemos que, 

após cobrança dos valores pelo DPRF, Ofício nº 547/2013, o GDF solicitou, por meio do Ofício 1957/2013 , 

memória dos cálculos com vistas a darem prosseguimento ao devido ressarcimento. Ante a solicitação, o 
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DPRF elaborou planilha de cálculo considerando todos os valores devidos pelo GDF, desde o início da 

cessão do servidor Fernando Marcos de Melo Cotta até o fim da mesma, e já pagos pelo citado órgão, 

chegando ao valor faltante de R$ 32562,13. Assim, foi encaminhado Ofício nº 016/2014-CGRH/DPRF, 

datado de 13/01/2014. Esclarecemos que cópia do Ofício também foi encaminhada a AGU, por meio do 

Ofício nº 017/2014. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações foram acatadas e implementadas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

Não há. 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 

Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

03 201203629 3.1.5.2 
Memorando nº 

038/2014-AECI/MJ 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Recomendação 

CONSTATAÇÃO: 11 – Não aderência aos critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de materiais 

de tecnologia da informação. 

Recomendação 2: Atualizar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), fazendo constar sessões 

específicas referenciadas sobre as políticas adotadas pela UJ quanto à aquisição, substituição e descarte de 

equipamentos de tecnologia de informação, conforme disposto no Art. 3º da Portaria nº 2/2010 – 

SLTI/MPOG. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 
Código 

SIORG 

Coordenação-Geral de Planejamento e Modernização Rodoviária – CGPLAM  46097 

Síntese da Providência Adotada 

Consta no PDTIC 2013-2014 como princípio norteador de procedimentos para aquisições de materiais de 

tecnologia da informação, a adoção dos critérios estabelecidos na Portaria nº 2/2010 – SLTI/MPOG, 

entretanto, a sessão específica de que trata o disposto no Art. 3º da Portaria nº 2/2010 – SLTI/MPOG, serão 

aplicadas no PDTI 2015/2016.   

Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações foram acatadas e implementadas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

Não há. 

 

 

Unidade Jurisdicionada 
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Denominação Completa 

Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

04 201203629 3.1.5.3 
Memorando nº 

038/2014-AECI/MJ 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Recomendação 

CONSTATAÇÃO: 13 – Falta de retenções referentes ao INSS e ao ISS nos pagamentos efetuados à 

contratada; ausência nos Processos Financeiros, dos comprovantes de entrega de vales-transportes e vales-

alimentação; controle precário do contrato de prestação de serviços por parte do fiscal; comprovação dos 

recolhimentos do INSS e do FGTS, com guias de recolhimento em que os valores dos recolhimentos dos 

INSS, divergentes daqueles informados nos Comprovantes de Declaração das Contribuições a Recolher à 

Previdência Social e Outras Entidades, ausência de motivos e justificativas  para alteração no período de 

contagem do prazo de execução dos serviços; existência de controles de compensação nos processos, 

denominado Formulário de Compensação de Horas, assinados por chefias do DPFR, bem como 

autorizações formais, permitindo chegadas postergadas, saídas antecipadas e ausências de pessoal 

envolvidos nas atividades terceirizadas, sem a devida reposição ou prestação dos serviços, ou ainda, a glosa 

no valor do contrato; alegação de existência de horas excedentes nos controles de frequência dos processos e 

sua utilização para "folgas" e dispensas, sob o título de compensação, ante a inexistência de previsão 

contratual de Banco de Horas, bem como a incompatibilidade de banco de horas com a natureza dos 

serviços contratados. 

 

Recomendação 2: a) Proceder à retenção do INSS e do ISS sobre os serviços prestados pela Empresa 

Capital Informática Soluções e Serviços Ltda., em atenção aos termos da Lei nº 9.711/1998 e Decreto 

Distrital nº 25.508/2005, combinado com os termos do art. 13 da Lei Complementar nº 123/2006 e 

comunicar a equipe de auditoria da CGU, sobre o resultado das diligencias junto aos Órgãos arrecadadores 

do INSS e ISS, que tratam do comunicado sobre a falta de retenção dos referidos tributos e questionamentos 

sobre a forma para ser fazer a reparação, haja vista os termos do comando legal sobre a responsabilidade 

solidária. Recomenda-se, ainda, que a Unidade atente para as Vedações ao Ingresso no Simples Nacional, 

previstas no art. 17 da Lei Complementar nº 123/2006, o qual determina que não poderão recolher os 

impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que 

realize cessão ou locação de mão-de-obra (inciso XII). 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 
Código 

SIORG 

Cooredenação-Geral de Administração – CGA  3952 

Síntese da Providência Adotada 

1. Este Órgão, após os apontamentos da CGU, reitera que começou a fazer e continua fazendo as retenções 

do INSS e do ISS, na fonte, das  Empresas Optantes pelo Simples Nacional; e 2. Em relação à empresa 

Capital Informática foram encaminhados ofícios aos respectivos Órgãos arrecadadores, conforme 

orientação. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações foram acatadas e implementadas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

Não há. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

05 201203629 3.1.5.4 
Memorando nº 038/2014-

AECI/MJ 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Recomendação 

CONSTATAÇÃO15. 

Recomendação 1: i) Glosar o valor dos serviços prestados referente aos materiais não fornecidos nos meses 

maio a outubro/2011 (letras “a” e “b”); e dos dias não trabalhados pelos terceirizados (letras “f” e “g”). 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Cooredenação-Geral de Administração – CGA  3952 

Síntese da Providência Adotada 

A fiscalização do contrato informou que todos os materiais foram entregues a contento, na medida em que 

eram necessários para a execução do serviço. Apesar do pagamento ser mensal, conforme planilha de 

formação de preços, a entrega do material constante do item 9.2.8 do Termo de Referência ocorreu na exata 

proporção em que os materiais se degradavam, a exemplo do Carrinho – Tipo Gari. Não há previsão 

contratual de formação de estoque de materiais, que deveriam ser repostos quando se tornassem inservíveis. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações foram acatadas e implementadas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

Não há. 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

06 201203629 3.1.4.1 
Memorando nº 038/2014-

AECI/MJ 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Recomendação 

CONSTATAÇÃO 16. 

Recomendação 2: j) Apresentar Comprovação que, durante a execução dos serviços, a pessoa contratada 

tinha as qualificações técnicas e profissionais inerentes ao status contratado (Contador Master). 
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Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Cooredenação-Geral de Administração – CGA  3952 

Síntese da Providência Adotada 

Preliminarmente, cumpre registrar que o Contrato para prestação de serviços de Contador (Processo nº 

08650.000.523/2009-50 / CTR nº 04/2010)  foi rescindido unilateralmente pelo DPRF, ainda no exercício de 

2010. 

No mesmo sentido, apesar de não constar no Relatório de Auditoria da CGU, o Contrato Administrativo nº 

11/2011, celebrado com a empresa Atran II Comércio e Serviço de Limpeza Ltda. para a prestação de 

serviços de apoio administrativo (contador), foi rescindido unilateralmente pela CGA através da Portaria nº 

83/2011, (autos do processo nº 08650.001.176/2010-16), conforme entendimento da CGU relativo ao 

processo anterior (08650.000.523/2009-50). 

No tocante à qualificação técnica da pessoa contratada, informamos que a mesma desempenhava as seguintes 

atividades: - O contratado prestava orientação aos Ordenadores de Despesa quantos aos preceitos a serem 

observados na execução da despesa pública; - Auxiliava na realização de tomadas de contas especiais; - 

Auxiliava os Gestores Financeiros na regularização de inconsistências contábeis; - Auxiliava a Coordenação 

de Contabilidade do MJ na regularização fiscal do Órgão, visando à emissão de CND - Certidão Negativa de 

Débitos (RFB e INSS); Nada Consta Dívida Ativa, nada consta FGTS; - Análise crítica dos lançamentos 

contábeis, visando ao registro de restrições contábeis. 

Ou seja, as atividades desenvolvidas pelo profissional exigiam especialização técnica. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Melhoria dos procedimentos administrativos e maior eficiência e eficácia nos processos. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

O envolvimento das áreas de Licitações, Contratos e Convênios e Patrimônio e Material viabilizou a 

implementação de novos procedimentos licitatórios. 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

07 201203629 3.1.3.1 
Memorando nº 038/2014-

AECI/MJ 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Recomendação 

CONSTATAÇÃO 36. 

Recomendação 2: Providenciar os ajustes cadastrais e financeiros necessários à regularização da 

impropriedades, bem como promover a  reposição ao Erário, na forma da lei, dos valores percebidos 

indevidamente pelos servidores. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH 23197 

Síntese da Providência Adotada 
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O servidor Francisco José Nunes Ferreira, matrícula SIAPE nº 168756 (SA nº 201203629/13), fora demitido 

do serviço público no mês de março de 2012, pelo que encaminharemos o processo de demissão à AGU para 

fins de cobrança judicial dos valores devidos pelo servidor, haja vista que houve falta ao serviço sem 

desconto em folha de pagamento.  Em consulta ao processo de reposição ao erário nº 08650.000526/2012-99, 

ficou constatado que o mesmo não pagou o valor devido aos cofres públicos. Não enviamos o documento 

comprovando a quitação do débito porque não foi pago. 

 

Em relação à aposentadoria do servidor Crisântemo Felix Junior, matrícula SIAPE nº 0166214, esclarecemos 

que o fundamento legal para a concessão do benefício foi o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, conforme 

extração do Sistema Siape. Nesse sentido, estamos providenciando a documentação comprobatória.  

 

Em relação à aposentadoria da servidora Maria Zilda Ramos Coutinho, matrícula SIAPE nº 0518960, 

esclarecemos que o fundamento legal para a concessão do benefício foi o art. 8º, Incisos I, II e III da Emenda 

Constitucional nº 20, conforme extração do Sistema Siape. Nesse sentido, estamos providenciando a 

documentação comprobatória. 

 

Em relação à aposentadoria do servidor Múcio Barreto Cintra, matrícula SIAPE nº 0167549, esclarecemos 

que o fundamento legal para a concessão do benefício foi o arts. 101, I e 102, II, b da CF/67, conforme 

extração do Sistema Siape. Nesse sentido, estamos providenciando a documentação comprobatória. 

 

Em relação à servidora Nara Regina de Simas Guimarães, matrícula nº 160.777, recebe legalmente GSISTE 

e FCT, conforme podemos inferir do art. 16, lei nº 11.356/2006. Nesse sentido,  encaminhamos o processo nº 

08.650.001.746/2011-59 a CGRH/MJ para que fosse realizado o ajuste na GSISTE atribuída à servidora 

cedida, sugerindo ainda que fosse feita a conferência dos pagamentos da GSISTE desde o início de sua 

cessão ao MJ (dezembro 2009) e dos pagamentos futuros. Após analise foi constatado que a servidora havia 

recebido R$ 2.223,34 (dois mil duzentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos) a mais em sua 

remuneração, visto isso foi aberto o processo nº 08.007.013.244/2011-65 de reposição ao erário, o qual teve 

sua quitação realizada em julho de 2012, conforme comprovante à página 74 do citado processo. Não 

enviamos o documento comprovando a quitação do débito porque o processo encontra-se na Coordenação-

Geral de Recursos Humanos do Ministério da Justiça. 

 

Em relação à cessão da servidora Jaqueline Filgueiras Chapadense Pacheco, matrícula 166220, informamos 

que os procedimentos para inclusão do valor da remuneração extra-siape são necessários porque continua 

cedida ao governo do distrito federal e que a inclusão dos valores vem sendo efetuada deste de agosto de 

2012, mês em que o GDF passou a nos informar a remuneração da servidora. Documentos comprobatórios 

extraídos do Sistema Siape. 

 

Considerando que a cessão do servidor Fernando Marcos de Melo Cotta se encerrou em setembro de 2011 e 

que, atualmente, o mesmo está lotado no gabinete da direção geral, não há a necessidade de qualquer 

procedimento de inclusão de remuneração extra-siape. Documentos comprobatórios extraídos do Sistema 

Siape. 

 

Em relação à servidora Jane Margareth de Araújo Ciarlini, tais procedimentos não são necessários em razão 

da servidora esta cedida, deste dezembro de 2011, ao ministério da justiça órgão integrante do Sistema 

Integrado de Administração de Recursos Humanos. Documentos comprobatórios extraídos do Sistema Siape. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações foram acatadas e implementadas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

Não há. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código 
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SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

08 201203629 3.1.2.1 
Memorando nº 

038/2014-AECI/MJ 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Recomendação 

CONSTATAÇÃO: 39 

Recomendação 1: 

Adotar providências a fim de que o próximo PDTI elaborado pela Unidade contenha, além das seções já 

existentes no PDTI/DPRF 2010/2011, informações que disponham sobre o diagnóstico e o planejamento de 

pessoal, sobre o planejamento da execução das ações planejadas, assim como sobre análise de riscos, 

conforme disposto no Modelo de Referência de Plano Diretor de Tecnologia da Informação disponibilizado 

pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 
Código 

SIORG 

Coordenação-Geral de Planejamento e Modernização Rodoviária – CGPLAM  46097 

Síntese da Providência Adotada 

O DPRF concorda com as sugestões apresentadas, razão pela qual o PDTI 2015/2016 abrange as 

informações mencionadas pelo Órgão de Controle Interno no Relatório de Auditoria nº 201203629.   

Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações foram acatadas e implementadas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

Não há. 

 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 

Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

09 201217062 ----------------- 
Memorando nº 

038/2014-AECI/MJ 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Recomendação 
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CONSTATAÇÃO: 02 

Recomendação 1: 

Adequar o SISCOM, ou outro sistema do DPRF, para controle dos infratores inadimplentes quanto às 

agraves penalidades aplicadas em virtude de transitar nas rodovias federais com excesso de peso, de modo a 

otimizar o processo de cobrança, e consequentemente a eficiência do DPRF como &Oacute;rg&atilde;o 

zelador da segurança nas rodovias federais. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 
Código 

SIORG 

Coordenação-Geral de Operações – CGO 2459 

Síntese da Providência Adotada 

Excesso de Peso – Três medidas adotadas: 1. Autuado o processo nº 08650.01321/2013-10, encaminhado à 

ANTT; 2. Autuado o processo nº 08650.000597/2013-72 com vistas a identificação dos maiores devedores, 

após instrução, será instituído grupo de trabalho para as formalizações junto à Procuradoria da Fazenda 

Nacional; e 3. Durante reunião anual foi solicitados aos núcleos regionais que adotem medidas, 

especialmente junto ao MPF. Melhor exemplo é o estado do Tocantins. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações foram acatadas e implementadas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

Não há. 

 

 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 

Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

10 201217062 ----------------- 
Memorando nº 

038/2014-AECI/MJ 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Recomendação 

CONSTATAÇÃO: 02 

Recomendação 2: 

Adequar o SISCOM, ou outro sistema do DPRF, às normas do Regulamento de Transporte Rodoviário de 

Produtos Perigosos &ndash; RTRPP, informatizando o controle das penalidades aplicadas em decorrência 

do transporte rodoviário de produtos perigosos. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 
Código 

SIORG 

Coordenação-Geral de Operações – CGO 2459 

Síntese da Providência Adotada 
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Produtos Perigosos – Está sendo instalado o sistema SGPP (Sistema Gestor de Produtos Perigosos) que 

viabilzará além dos procedimentos internos, trará mecanismo mais eficiente para auxiliar a cobrança das 

infrações. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações foram acatadas e implementadas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

Não há. 

 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 

Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

11 201217062 ----------------- 
Memorando nº 

038/2014-AECI/MJ 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Recomendação 

CONSTATAÇÃO: 02 

Recomendação 3: 

Fazer gestão junto ao CONTRAN ou ao DENATRAN buscando soluções para melhorar a eficiência e a 

efetividade na arrecadação das multas aplicadas em virtude das infrações relacionadas ao trânsito de 

veículos com excesso de peso. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 
Código 

SIORG 

Coordenação-Geral de Operações – CGO 2459 

Síntese da Providência Adotada 

Participação do titular e substituto da DMP na Câmara Temática de Esforço Legal. Nesse segmento são 

sugeridas as redações para as minutas de resolução do Conselho Nacional de Trânsito. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações foram acatadas e implementadas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

Não há. 

 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 

Código 

SIORG 
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DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

12 201217062 ----------------- 
Memorando nº 

038/2014-AECI/MJ 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Recomendação 

CONSTATAÇÃO: 02 

Recomendação 4: 

Fazer gestões junto à ANTT buscando soluções para melhorar a eficiência e a efetividade na arrecadação 

das multas aplicadas em virtude das infrações relacionadas ao transporte de produtos perigosos. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 
Código 

SIORG 

Coordenação-Geral de Operações – CGO 2459 

Síntese da Providência Adotada 

Autuado o processo nº 08650.01321/2013-10, encaminhado à ANTT. Visando a formação de um grupo de 

trabalho conjunto. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações foram acatadas e implementadas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

Não há. 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 

Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

13 201306033 2.3.3.1 
Memorando nº 

038/2014-AECI/MJ 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Recomendação 

CONSTATAÇÃO: 03 

Recomendação 1: 

Promover a divisão do objeto da licitação para aquisição de combustíveis, estabelecendo a previsão de 

lances tanto para o item que trata da taxa de administração quanto para o item que se refere ao combustível 

consumido, com a possibilidade de desconto neste último. 

Providências Adotadas 
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Setor Responsável pela Implementação 
Código 

SIORG 

Cooredenação-Geral de Administração – CGA  3952 

Síntese da Providência Adotada 

Conforme informado no Memorando n.º 153/2013 – DICON, a licitação para o Abastecimento da Frota 

Nacional (Pregão n.º 19/2013) foi realizado considerando a possibilidade da oferta de lances para os dois 

itens constantes do certame:  a taxa de administração, pelo menor valor; e o abastecimento de combustível, 

pelo maior desconto. O pregoeiro adjudicou na data de 06 de dezembro de 2013 conforme resultado da 

tabela a seguir:  

ITEM 1 - Gerenciamento (Taxa de Administração) DPRF: Prestação de serviço de intermediação e 

gerenciamento informatizados e integrados de gestão de frota com administração de despesas de 

abastecimentos e acompanhado por meio de sistema de informação desenvolvido para plataforma web, que 

viabilize o acesso a todas informações referentes às transações realizadas, a ser cotada por meio de Taxa de 

Administração de Serviços para as unidades da Polícia Rodoviária Federal. 53.556 veículos ativos à R$ 0,01 

o custo unitário. 

ITEM 2 -  Fornecimento de Combustíveis por intermédio de rede credenciada para as unidades da Polícia 

Rodoviária Federal, conforme especificado no Edital e anexos. 11.821.356 litros, com desconto de 3%. 

ITEM 3 - Gerenciamento (Taxa de Administração) IF Goiano Prestação de serviço de intermediação e 

gerenciamento informatizados e integrados de gestão de frota com administração de despesas de 

abastecimentos e acompanhado por meio de sistema de informação desenvolvido para plataforma web, que 

viabilize o acesso a todas informações referentes às transações realizadas, a ser cotada por meio de Taxa de 

Administração de Serviços para o Instituto Federal Goiano. 1.680 veículos ativos, ao valor unitário de 0,01. 

ITEM 4 - Fornecimento de Combustível: IF Goiano Fornecimento de Combustíveis por intermédio de rede 

credenciada para o Instituto Federal Goiano. 1.080.000 litros, com desconto de 3%. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações foram acatadas e implementadas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

Não há. 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 

Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

14 201306033 2.3.3.1 
Memorando nº 

038/2014-AECI/MJ 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Recomendação 

CONSTATAÇÃO: 03 

Recomendação 3: 

Promover gestões junto aos Órgãos do Ministério da Justiça com a finalidade de estabelecer uma demanda 

em conjunto passível de ser levada à licitação para registro de preços, de modo a atrair a concorrência das 

empresas. 

Providências Adotadas 
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Setor Responsável pela Implementação 
Código 

SIORG 

Cooredenação-Geral de Administração – CGA  3952 

Síntese da Providência Adotada 

A divulgação do Edital de Pregão Eletrônico nº 19/2013 foi precedida da divulgação da Intenção de 

Registro de Preços nº 9/2013, de modo que órgãos interessados, seja do Ministério da Justiça ou da estrutura 

de outros órgãos, manifestem interesse de participar do certame. Tal movimento mostrou-se satisfatório, 

uma vez que o Instituo Federal Goiano manifestou o interesse de participar do certame e o mesmo foi 

realizado considerando o Abastecimento da Frota Nacional do Departamento de Polícia Rodoviária Federal 

e do Instituto Federal Goiano. Ressalte-se que, conforme se verifica dos e-mails anexo ao presente 

Memorando (doc. 01), foram realizadas tratativas (principalmente por telefone) com órgãos da estrutura do 

Ministério da Justiça a respeito da licitação, contudo, diante da ausência de prazo, posto que o contrato 

então vigente não mais comportava a demanda do Órgão, foi acordado que os órgãos realizassem adesão à 

Ata de Registro de Preços após a respectiva celebração, pois, caso se manifestassem na IRP, o novo 

quantitativo ensejaria o refazimento da pesquisa de mercado protelando a contratação pleiteada. 

 

Não obstante, o quantitativo delimitado pelo Edital para adesões a atas de registro de preço é suficiente para 

atendimento dos órgãos do Ministério da Justiça. Vale destacar que a previsão de quantidade para unidades 

não participantes permite alcançar a vantajosidade esperada pela Administração, pois a proponente leva em 

consideração o ganho de escala decorrente da expectativa de adesões. 

 

Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações foram acatadas e implementadas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

Não há. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 

Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

15 201306033 2.4.2.1 
Memorando nº 

038/2014-AECI/MJ 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Recomendação 

CONSTATAÇÃO: 04 

Recomendação 1: 

Estabelecer rotina para atualização regular do PDTI. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 
Código 

SIORG 

Coordenação-Geral de Planejamento e Modernização Rodoviária – CGPLAM  46097 

Síntese da Providência Adotada 

PDTI 2013/2014 vigente, com revisões semestrais. 
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Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações foram acatadas e implementadas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

Não há. 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 

Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

16 201306033 2.4.2.1 
Memorando nº 

038/2014-AECI/MJ 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Recomendação 

CONSTATAÇÃO: 04 

Recomendação 2: 

Realizar as contrações de solução de tecnologia da informação devidamente respaldadas em PDTI . 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 
Código 

SIORG 

Coordenação-Geral de Planejamento e Modernização Rodoviária – CGPLAM  46097 

Síntese da Providência Adotada 

Todas as contratações seguem plano de Ação definido no PDTI 2013/2014. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações foram acatadas e implementadas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

Não há. 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 

Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

17 201306033 5.1.1.2 
Memorando nº 

038/2014-AECI/MJ 
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Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Recomendação 

CONSTATAÇÃO: 06 

Recomendação 1: 

Aplicar periodicamente pesquisa de satisfação junto aos usuários de seus serviços, assegurando a efetiva 

participação na avaliação dos serviços prestados; bem como divulgar, anualmente, preferencialmente na 

rede mundial de computadores, os resultados da avaliação de seu desempenho na prestação de serviços ao 

cidadão, especialmente em relação aos padrões de qualidade do atendimento fixados na Carta de Serviços 

ao Cidadão, em cumprimento ao disposto no Decreto nº 6.932/2009. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 
Código 

SIORG 

Coordenação-Geral de Planejamento e Modernização Rodoviária – CGPLAM  46097 

Síntese da Providência Adotada 

A Coordenação-Geral de Operações realizou a Pesquisa Rodoviária 2013 junto aos cidadãos usuários das 

Rodovias Federais. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações foram acatadas e implementadas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

Não há. 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 

Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

18 201306033 2.1.2.2 
Memorando nº 

038/2014-AECI/MJ 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Recomendação 

CONSTATAÇÃO: 26 

Recomendação 1: 

Providenciar as correções necessárias na contratação de locação de veículos utilizados nas atividades de 

caráter sigiloso do DPRF, de modo a refletir os preços de mercado, uma vez que os contratos resultantes do 

Pregão Eletrônico nº 04/2012 analisados neste trabalho se mostraram antieconômicos, atentando ainda para 

o seguinte: considerar a utilização de fração de diária; e providenciar efetivamente o cumprimento da 

apresentação das garantias previstas em contrato, por parte das empresas contratadas, nos prazos 

estabelecidos na avença. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 
Código 

SIORG 
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Cooredenação-Geral de Administração – CGA  3952 

Síntese da Providência Adotada 

Conforme apresentado no Memorando nº 204/2013 – DICON, as medidas solicitadas na presente 

recomendação perderam seu objeto uma vez que os contratos citados tiveram sua vigência expirada em 29 

de agosto de 2013. Mesmo assim, com base solicitações, informamos: 1) a utilização da fração de diária foi 

afastada no Memorando nº 153/2013 – DICON, uma vez que o Edital não fornece requisitos legais que 

permitam tal alteração; e 2) as garantias previstas já foram oferecidas e apresentadas à CGA na forma do 

Anexo do Memorando nº 153/2013 – DICON. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações foram acatadas e implementadas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

Não há. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 

Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

19 201306033 2.1.2.2 
Memorando nº 

038/2014-AECI/MJ 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Recomendação 

CONSTATAÇÃO: 26 

Recomendação 4: 

Compor o Processo Financeiro nº 08650/371/2012 com cópia da fatura de locação 8060, da empresa Rural 

Rental Service, apresentada à CGU em anexo ao Ofício nº 065/2013-CGA, como documento comprobatório 

do desconto em fatura de R$ 148,00, referente às diárias pagas a maior por meio da fatura 7472, quando da 

locação do veículo Megane sedan, conforme apontamento do item n. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 
Código 

SIORG 

Cooredenação-Geral de Administração – CGA  3952 

Síntese da Providência Adotada 

Em atenção à recomendação em comento, informamos que cópia da fatura de locação nº 8060 foi 

devidamente acostada aos autos do Processo Financeiro nº 08650/371/2012, assim como disponibilizada à 

Controladoria-Geral da União – CGU por meio do Ofício nº 065/2013-CGA. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações foram acatadas e implementadas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

Não há. 

 

Unidade Jurisdicionada 
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Denominação Completa 

Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

20 201306033 2.1.2.2 
Memorando nº 

038/2014-AECI/MJ 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Recomendação 

CONSTATAÇÃO: 26 

Recomendação 5: 

Compor o Processo Financeiro 08650/346/2012 com a motivação para utilização do veículo modelo Voyage 

1.6 por meio do Contrato nº 18/2012, confome apontamento da alínea l. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 
Código 

SIORG 

Cooredenação-Geral de Administração – CGA  3952 

Síntese da Providência Adotada 

Em atenção à recomendação em comento, salientamos que a motivação para utilização de veículos modelo 

Voyage 1.6 por meio do Contrato Administrativo nº 18/2012 encontra-se devidamente acostada aos autos do 

Processo Financeiro nº 08650/346/2012. 

 

Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações foram acatadas e implementadas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

Não há. 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 

Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

21 201306033 2.1.2.2 
Memorando nº 

038/2014-AECI/MJ 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Recomendação 

CONSTATAÇÃO: 26 

Recomendação 6: 
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Compor os Processos Financeiros nº 08650/242/2012 e 08650/311/2012 com a motivação para utilização de 

veículos modelo Zafira por meio do Contrato nº 18/2012, confome apontamento da alínea m. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 
Código 

SIORG 

Cooredenação-Geral de Administração – CGA  3952 

Síntese da Providência Adotada 

Em atenção à recomendação em comento, salientamos que a motivação para utilização de veículos modelo 

Zafira por meio do Contrato Administrativo nº 18/2012 encontra-se devidamente acostada aos autos dos 

Processos Financeiros nº 08650/242/2012 e 08650/311/2012. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações foram acatadas e implementadas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

Não há. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 

Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

22 201306033 3.1.2.1 
Memorando nº 

038/2014-AECI/MJ 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Recomendação 

CONSTATAÇÃO: 27 

Recomendação 1: 

Adotar as penalidades previstas em lei à Empresa Visan Segurança Privada Ltda, por ter tentado se 

beneficiar do tratamento diferenciado oferecido à microempresas e empresas de pequeno porte, o que não 

condiz com a sua real condição. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 
Código 

SIORG 

Cooredenação-Geral de Administração – CGA  3952 

Síntese da Providência Adotada 

Tendo em vista o contido no Memorando nº 154/2013-DICON, mediante o qual a área competente deste 

Departamento descreve práticas da empresa VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA., alegação da 

condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) sem possuir os requisitos legais 

necessários para tal caracterização, instaurou-se o processo administrativo nº 08.650.001.879/2013-97, com 

vistas a apurar as possíveis irregularidades ocorridas durante a realização do Pregão Eletrônico nº 15/2012. 

 

Após regular processamento do feito, esta Administração PRF, conforme sugerido pela Douta Consultoria 

Jurídica da União em exercício no Ministério da Justiça, decidiu, nos termos da Portaria-CGA nº 006, de 13 

de janeiro de 2014, pela imposição da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União pelo 

prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro nos artigos 7º da Lei 10.520/2002 e 28 do Decreto 5.450/2005. 
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Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações foram acatadas e implementadas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

Não há. 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 

Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

23 201306033 3.1.2.3 
Memorando nº 

038/2014-AECI/MJ 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Recomendação 

CONSTATAÇÃO: 29 

Recomendação 2: 

Compor os processos licitatórios, previamente à aprovação da realização do certame, com indicação da 

hipótese para realização de Registro de Preços com base naquelas elencadas no art. 2º do Decreto nº 

3.931/2001. Registre-se que deverá constar do presente processo a mencionada justificativa. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 
Código 

SIORG 

Cooredenação-Geral de Administração – CGA  3952 

Síntese da Providência Adotada 

As providências relativas à recomendação em exame já foi informada por meio do Memorando  nº 

196/2013-DICON, de 02 de setembro de 2013, a saber: 

 

 “Os processos de licitação já estão sendo instruídos com a indicação das hipóteses para 

realização de Registro de Preços com base naquelas elencadas no Decreto 7.892/2013. Quanto ao processo 

auditado, reforça-se a manifestação apresentada por meio do Memorando 153/2012-DICON: 

 

“A justificativa apresentada à Controladoria por meio do Memorando nº 262/2012-DICON, foi juntada aos 

autos do processo nº 08650.001.853/2011-87, às fls. 2296 e 2297, através do memorando nº 157/2013-

DICON, fazendo constar os motivos que ensejaram a adoção do Sistema de Registro de Preços, conforme 

comprovação constante do anexo IV.” 

 

 Colaciona-se a seguir a justificativa constante do Memorando nº 262/2012-DICON: 

 

 “Um projeto de ocupação de distribuição espacial de uma área aproximada de 20.000 m², pautada 

nas necessidades e atividades exercidas pelo órgão que ocupará esse novo edifício, jamais terá uma 

precisão de 100% na quantificação dos materiais que comporão a edificação. Não obstante, do momento 

em que se elabora o Termo de Referência até a efetiva mobiliação do espaço, podem ocorrer alterações na 

estrutura do órgão, nas políticas relativas à execução das atividades, dentre outras, como o ocorrido em 

25/5/2012 (já na fase de adjudicação dos itens do pregão),  quando foi determinada a revisão do projeto de 
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ocupação em decorrência da decisão de que a Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes 

Eventos (SESGE) se instalaria no mesmo Edifício (fls. 2039 do processo ora auditado). Em complemento, é 

possível que após o início das atividades na nova estrutura verifica-se a necessidade de novas aquisições, 

caso em que distintas licitações poderiam prejudicar a padronização do mobiliário. 

 

 O supra elencado, que motivou a adoção do Sistema de Registro de Preços, está devidamente 

amparado pelo art. 2º do Decreto 3.931/2001, inciso IV, devido à impossibilidade de se definir previamente 

o quantitativo a ser demandado pela Administração, evitando-se aquisições desnecessárias ou novas 

licitações para mesma finalidade. 

 

 Desta feita, julga-se adequada a adoção do Sistema de Registro de Preços-SRP, pois, a aquisição 

pretendida está em consonância com o Decreto que regulamenta o SRP e com o princípio da economicidade 

e da eficiência. 

 

Art.  2º    Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipóteses: 

IV  -  quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado 

pela Administração.” 

 

  Nas novas contratações, para auxiliar as áreas demandantes a definir a hipótese de 

justificativa da adoção do RP, foi inserida a redação abaixo no Manual de Elaboração de TR e PB divulgado 

a todas as áreas do DPRF: 

 

“1.1 O presente [Termo de Referência/Projeto Básico] tem por objeto [o Registro de Preços para] / [a] 

aquisição de [objeto] para uso do Departamento de Polícia Rodoviária Federal e suas Unidades Regionais 

como participantes, de acordo com as especificações constantes deste Termo de Referência. 

 

OBS.:  

I – Quando a aquisição for processada através do Sistema de Registro de Preços, justificar no item 2 deste 

TR, observando-se o  Decreto 7.892/2013.” 

Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações foram acatadas e implementadas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

Não há. 

 

 

10.2.2 Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 
Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

01 201203629 3.1.2.2 
Memorando nº 

038/2014-AECI/MJ 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Recomendação 
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CONSTATAÇÃO: 40 – Inexistência de uma Política de Segurança da Informação (PSI) formalmente 

instituída pela Unidade. 

 

Recomendação 1: 

Adotar providências, com vistas a elaborar a Política de Segurança da Informação (PSI) do DPRF, mediante 

documento específico, abordando em seu conteúdo os seguintes assuntos: a) uma definição de segurança da 

informação, suas metas globais, escopo e importância da segurança da informação; b) uma declaração do 

comprometimento da direção, apoiando as metas e princípios da segurança da informação, alinhada com os 

objetivos e estratégias do DPRF; c) uma estrutura para estabelecer os objetivos de controle e os controles, 

incluindo a estrutura de análise/avaliação e gerenciamento de risco; d) breve explanação das políticas, 

princípios, normas e requisitos de conformidade de segurança da informação específicos para o DPRF, 

incluindo: - conformidade com a legislação e com requisitos regulamentares e contratuais; - requisitos de 

conscientização, treinamento e educação em segurança da informação; - consequências das violações na 

política de segurança da informação. e) definição das responsabilidades gerais e específicas na gestão da 

segurança da informação, incluindo o registro dos incidentes de segurança da informação; f) referências a 

documentações que possam apoiar a política, como: - Política de controle de acesso; - Programa de Gestão 

de Continuidade de Negócios, contendo Plano de Gerenciamento de Incidentes (PGI), Plano de 

Continuidade de Negócios (PCN) e Plano de Recuperação de Negócios (PRN); - Normas e Procedimentos 

relacionados à Classificação de Informações. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 
Código 

SIORG 

Coordenação-Geral de Planejamento e Modernização Rodoviária – CGPLAM 46097 

Síntese da Providência Adotada 

Será tratado no PDTI 2015/2016. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações foram acatadas e serão implementadas por meio do PDTI 2015/2016. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

Não há. 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 
Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

02 201203629 3.1.2.2 
Memorando nº 

038/2014-AECI/MJ 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Recomendação 

CONSTATAÇÃO: 40 – Inexistência de uma Política de Segurança da Informação (PSI) formalmente 

instituída pela Unidade. 

 

Recomendação 2: 

Após a aprovação da PSI pelo corpo diretivo, promover a publicação da mesma internamente, dando 
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conhecimento às áreas finalísticas e a todos os servidores do órgão. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 
Código 

SIORG 

Coordenação-Geral de Planejamento e Modernização Rodoviária – CGPLAM  46097 

Síntese da Providência Adotada 

O DPRF adota a Política de Segurança da Informação elaborada pelo Ministério da Justiça, ou seja, a 

Portaria 279, de 10 de março de 2006. 

 

Ainda assim, o DPRF instituiu o Comitê de Segurança da Informação e Comunicações em 27 de junho de 

2011, instaurando-o em 27 de janeiro de 2012. 

 

Todavia, as atribuições do CSIC, com sua extinção, foram anexadas ao Comitê Executivo de Tecnologia da 

Informação - COMEXTIC ao qual caberá a elaboração da POSIC – Política de Segurança da Informação e 

Comunicações do DPRF. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações foram acatadas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

Não há. 

 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 
Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

03 201306033 5.1.1.1 
Memorando nº 

038/2014-AECI/MJ 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 704 

Descrição da Recomendação 

CONSTATAÇÃO: 05 – Procedimentos administrativos disciplinares instaurados registrados 

intempestivamente no CGU-PAD. 

 

Recomendação 1: 

Cumprir os prazos ao determinados no Art. 4º da Portaria-CGU nº 1.043/2007, acerca do registro dos 

procedimentos administrativos disciplinares no Sistema CGU-PAD. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 
Código 

SIORG 

Corregedoria Geral – CG  3902 

Síntese da Providência Adotada 

Esclarecemos que os processos disciplinares no cartório da Corregedoria-Geral estão cadastrados no CGU-
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PAD no devido prazo. Entretanto, reiteramos que eventual desatualização de fases no sistema, referente aos 

processos oriundos das comissões processantes, se deve à impossibilidade de concessão de perfil múltiplo 

aos servidores membros de comissão que atuam concomitantemente em processos de várias Unidades (para 

cadastrar processos de mais de uma Unidade ao mesmo tempo), providência que depende da CGU. Quanto 

às providências adotadas para o cumprimento do prazo: a) no que tange aos processos disciplinares no 

cartório da Corregedoria-Geral do DPRF/MJ: Até 30/04/2014: implantação de rotina de atualização 

quinzenal das fases dos processos no CGU-PAD; b) no que tange aos processos disciplinares em curso: Até 

30/04/2014: cadastramento de membros das comissões pela CGU, para que façam o lançamento dos 

processos disciplinares no sistema CGU/PAD, a fim de cumprirem o prazo estabelecido no parágrafo 3º, 

inciso V do Art. 1º da Portaria-CGU nº 1.043/2007; Até 31/12/2014: capacitação dos membros das 

comissões, tanto pela CGU, quanto pela própria CG, para o lançamento dos processos e atualização das 

fases; lotação de mais 01 (um) servidor administrativo nesta Corregedoria-Geral, capacitando-o para o 

lançamento, em tempo hábil, dos processos disciplinares a cargo desta coordenação no sistema CGU/PAD, 

tendo em vista o elevado processamento a cargo desta Corregedoria-Geral, com a atuação em mais de 450 

pontos em âmbito nacional. Ressaltamos que dos 02 (dois) servidores pretendidos para lotação nesta CG, 

conforme informado no plano de providência anexo ao memorando nº 405/2013-CG, somente houve a 

lotação de 01 (um) servidor, o qual já está responsável pela atualização do sistema, concomitantemente com 

outras atribuições. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações foram acatadas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

Não há. 

 

 
10.3 Informações Sobre a Atuação da Unidade de Auditoria Interna. 

 
Auditoria Interna afugura-se como uma temática que vem sendo comentada no 

Brasil desde 1949, imediatamente após os contadores terem identificado sua correlação 

com controles internos e contábeis. Os autores que mais abordaram sobre auditoria e 

auditoria interna foi Willian Attie e Marcelo Almeida. 

 

Neste sentido, não seria inadequado defini-la como sendo um conjunto de 

procedimentos técnicos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia 

dos controles internos e das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais da 

Entidade. 

 

Preliminarmente, cumpre registrarmos que esta Adminstração PRF compreende a 

relevância e pertinência de se implementar uma rotina administrativa que porporcione o 

desenvolvimento de um plano de ação que auxilie o Órgão a alcançar seus objetivos, 

adotando uma abordagem sistêmica e disciplinada para a avaliação e melhora da eficácia 

dos processos de gerenciamento de riscos com o objetivo de aprimorar suas operações e 

melhorar os resultados. 

 

 Sabidamente, a existência e plena operacionalização de uma Unidade de Auditoria e 

Controle Interno auxilia sobremaneira no alcance dos resultados pretendidos pelos 

Gestores, haja vista que o objetivo geral de tal área é avaliar e prestar ajuda a alta 

Administração, proporcionando-lhes análises, recomendações e comentários objetivos, 

acerca das atividades examinadas. 
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 Atualmente, embora o Departamento de Polícia Rodoviária Federal não possua em 

sua estrutura organizacional uma Área especificamente encarregada pela Auditoria Interna 

do Órgão, estes trabalhos não se encontram prejudicados, haja vista as análilses e 

acompanhamentos devidos são rotineiramente realizados nesta UG pela Controladoria 

Geral da União – CGU e pelo Tribunal de Contas da União, Órgãos de Fiscalização 

Governamental.   

 

 Cabe ressaltar que a alta Administração deste DPRF tem envidado esforços no 

sentido de dotar a Instituição de uma área encarregada pela adequada condução dos 

trabalhos de Auditoria e Controle Internos, conforme Projeto de reestruturação da PRF. 

 

 

10.4 Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei n° 8.730/93. 

 

No que concerne às informações quantitativas e qualitativas sobre o 

acompanhamento das obrigações relativas à entrega de declaração de bens e rendas (DBR), 

por autoridades, servidores e empregados públicos relacionados no art. 1º, da Lei nº 

8.730/93, nesta Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH a matéria cinge-se às 

funções comissionadas (cargo, emprego, função de confiança ou em comissão), cujo 

quantitativo foi de dezesseis declarações, que foram satisfatoriamente prestadas. 

 
10.4.1 Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93 

Quadro LXXVIII – Demonstrativo do cumprimento por autoridades e servidores da UJ 

Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de 
entregar a DBR 

Detentores de Cargos e 

Funções Obrigados a 

Entregar a DBR  

Situação em 

Relação às 

Exigências da Lei nº 

8.730/93 

Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a 

DBR 

Posse ou Início do 

Exercício de Cargo, 

Emprego ou Função 

Final do Exercício 

de Cargo, 

Emprego ou 

Função 

Final do 

Exercício 

Financeiro 

Autoridades 

(Incisos I a VI do art. 1º 

da Lei nº 8.730/93) 

Obrigados a entregar 

a DBR 
 

 
 

Entregaram a DBR    

Não cumpriram a 

obrigação 
 

  

Cargos Eletivos 

Obrigados a entregar 

a DBR 
 

  

Entregaram a DBR    

Não cumpriram a 

obrigação 
 

  

Funções Comissionadas 

(Cargo, Emprego, 

Função de Confiança ou 

em comissão) 

Obrigados a entregar 

a DBR 
16  

 

Entregaram a DBR 16   

Não cumpriram a 

obrigação 
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Fonte: NUCAD 

 
10.4.2 Situação do Cumprimento das Obrigações. 

 

Acrescentando as informações dispostas no Quadro A.9.4.1, cabe destacar que a 

atividade de acompanhamento da entrega das declarações de bens e rendas pelas pessoas 

obrigadas pela Lei nº 8.730/93 compete ao Núcleo de Cadastro e lotação – NUCAD, que 

recebe a mencionada declaração diretamente do servidor ou, mediante autorização deste, 

procede ao acesso das informações prestadas pelo interessado. 

Ademais, no ato da posse há a entrega da Declaração de Bens e Rendas (DBR), a 

qual é atualizada anualmente pelo servidor. 

10.5 Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário. 

 
No âmbito Deste Departamento de Polícia Rodoviária Fedreal, observadas as 

atribuições e competências que lhes são afetas, esclarecemos que todos os possíveis 

prejuízos ao erário são devidamente apreciados, sendo adotadas as providências que se 

fizerem necessárias e suficintes ao pelo restabelecimento do dano. 

 

Uma vez exauridas as medidas administrativas internas voltadas para o 

ressarcimento do dano suportado, a autoridade competente promoverá a instauração de 

expediente próprio para processamento da Tomada de Contas Especial, atentando-se para 

o contido nos arts. 5º, 6º e 7º da IN-TCU nº 71/2012, o que configura uma medida de 

exceção. 

 

Tomada de Contas Especial configura um mecanismo franqueado à Administração 

Pública que possibilita o ressarcimento de eventuais prejuízos que lhe foram causados.  

 

Compulsando os normativos acima epigrafados, constata-se que qualquer pessoa 

física ou jurídica, pública ou privada que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre 

dinheiros, bens e valores públicos pelos quais responda o Estado ou que, em nome dele, 

assuma obrigações de natureza pecuniária poderá figurar no pólo passivo da TCE, além 

daqueles que, apesar de não atenderem a estas condições, agirem como co-autores de 

servidor público. 

 

Por oportuno, informamos que a Instrução Normativa – CGU nº 04, de 17 de 

fevereiro de 2009, criou um instrumento que possibilita a realização de apurações 

simplificadas. O Termo Circunstanciado Administrativo – TCA é aplicável como 

alternativa para apuração disciplinar em casos de dano ou extravio de bem público de 

pequeno valor, que atualmente é de R$ 8.000,00 (oito mil reais)  (Art. 24, inciso II, da Lei 

nº 8.666). 

 

Feitas estas considerações iniciais, cumpre registrarmos que durante o exercício 

2013, conforme consulta ao sistema de protocolo, este Departamento de Polícia 
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Rodoviária Federal não promoveu a instauração de nenum expedinete específico, voltado 

para o processamento da Tomada de Contas Especial. 

 

Sem prejuizo a isso, informamos que durante o exercício de 2013 foi autuado o 

Processo Administrativo – TCA nº 08650.002.972/2013-19, com vistas a apurar possível 

responsabilidade funcional em decorrência da não localização de determinados bens, 

patrimoniados sob os nº 311418 a 311425, tendo culminado com a responsabilização de 

servidor PRF, que procedeu à restituição ao erário mediante pagamento de GRU 

respectiva. 

 

No mesmo sentido, informamos que durante o exercício 2013 foram concluídos os 

trabalhos apuratórios relacionados ao Processo Administrativo – TCA nº 

08.650.001.623/2011-18, que versou sobre apruração de responsabilidade quanto ao 

extravio de um equipamento eletrônico (notebook) tombado sob o nº 095290-00, tendo 

culminado com a responsabilização de servidor PRF, que promoveu a reposição do bem ao 

erário, que se encontra tombado sob o nº 242571-00. 

 

10.6 Alimentação SIASG E SICONV 

Quadro LXXIX – Modelo de declaração de inserção e atualização de dados no SIASG E SICONVNV 
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11. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 
 

 

  A Ouvidoria PRF é o canal de acesso à Polícia Rodoviária Federal destinado a 

atender o cidadão em suas solicitações, denúncias, sugestões e manifestações de 

descontentamento quanto aos serviços prestados pelo Órgão.  

 

  Todas as demandas advindas de atendimentos presenciais e eletrônicos (e-mail) 

registradas no ano de 2013 foram acompanhadas de forma absolutamente ordenada 

(recepção – distribuição - atendimento), com vistas a conferir ao processo a atenção e o 

zelo necessários. 

 

  No ano de 2013 foram registradas 3816 (três mil, oitocentos e dezesseis) 

ocorrências (demandas), sendo 32 (trinta e duas) oriundas de atendimentos presenciais e 

3784 (três mil, setecentos e oitenta e quatro) de atendimentos feitos por meio eletrônico (e-

mail), dessas últimas, 298 (duzentos e noventa e oito) foram filtradas e atendidas 

diretamente pela Ouvidoria PRF. 

 

  A área de representação nacional, sediada no DPRF, que registrou o maior número 

de inserções foi a Coordenação Geral de Operações/CGO, vale ressaltar, que o número 

expressivo de demandas registradas, em sua maioria, são referentes a solicitação de 

informação e serviço e comunicações 

 

 As unidades Desconcentradas 1ª SRPRF/GO, 4ª SRPRF/MG, 5ª SRPRF/RJ, 6ª 

SRPRF/SP, 7ª SRPRF/PR, 8ª SRPRF/SC, 9ª SRPRF/RS, 10ª SRPRF/BA, 11ª SRPRF/PE 

12ª SRPRF/ES, 16ª SRPRF/CE, 19ª SRPRF/PA e 1º DRPRF/DF, tiveram maior 

representatividade no contexto geral de demandas, registrando um número significativo de 

inserções de avaliação negativa (Denúncia Anônima, Denúncia com Identificação e 

Reclamação). 

 

 Com vistas a emissão de relatórios precisos, que contemplem diagnósticos e 

sugestões de melhoria condizentes com as áreas assistidas,  a equipe de trabalho da 

Ouvidoria analisa, em profundidade, todas as demandas registradas,possibilitando, assim, a 

apresentação de diagnósticos precisos e, consequentemente, a apresentação de sugestões de 

melhoria condizentes com as áreas assistidas. 
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12. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

 

12.1 Medidas Adotadas para Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas 

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. 

 
Informações Sobre a Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

Depreciação, Amortização, Exaustão e Mensuração de Ativos e Passivos 

Denominação completa (UJ) Código da UG 

Departamento de Polícia Rodoviária Federal 200109 

 

1. Aplicação, pela UJ, dos dispositivos contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 

 

a) NBC T 16.9 

 

A referida norma estabelece critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação, 

amortização e exaustão, apurados sobre os valores dos bens componentes do Ativo Imobilizado, 

Intangível e Investimentos, integrantes do grupo Não-Circulante do Balanço Patrimonial de entidades do 

setor público. 

Em complemento a esta norma, foram observados os procedimentos de análises contábeis 

estabelecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, onde consta uma padronização mínima das 

depreciações a serem efetuadas, conforme a Macrofunção 02.03.30 – Reavaliação, Redução a Valor 

Recuperável, Depreciação, Amortização e Exaustão na Administração Direta da União, Autarquias e 

Fundações. 

Dessa forma, as análises levadas a efeito revelaram que a Unidade Gestora não efetuou as 

depreciações, amortizações e exaustões, cujas disfunções foram objeto de registro de conformidade 

contábil com restrição (código 106) no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal – SIAFI, nas seguintes contas contábeis: 

 14.212.02.00 – Aeronaves 

 14.212.06.00 – Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 

 14.212.35.00 – Equipamentos de Processamento de Dados 

 14.212.52.00 – Veículos de Tração Mecânica 

 

b) NBC T 16.10 

 

A citada norma define critérios e procedimentos para avaliação e mensuração de ativos e passivos 

integrantes do patrimônio de entidades do setor público. 

 

As análises evidenciaram o que segue: 

 

b.1) Disponibilidades: 

Caracterizadas pelos valores depositados na Conta Única do Tesouro Nacional, em operações 

internas (nacionais), pelo valor de cada operação. Foram analisados os seguintes recursos disponíveis por 

fonte (conta contábil 19.329.02.00), oriundos de Repasse/Sub-repasse, para execução no Departamento de 

Polícia Rodoviária Federal: 

 

FONTE DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

112 
Recursos oriundos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (UG 153978) 
369.348,71 

150 Recursos oriundos de arrecadação 56.258.802,11 

150 Recursos oriundos de alienação de bens móveis e imóveis 16.356.394,03 

151 
Recursos oriundos da Diretoria Executiva do Fundo Nacional de 

Segurança – (UG 257001) 
6.071.456,18 

151 Recursos oriundos da Diretoria Executiva do Fundo Nacional de 684.000,00 
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Segurança - (UG 257001) 

174 
Recursos oriundos da Agência Nacional de Transportes Terrestres – (UG 

393001) 
7.318.557,90 

174 
Recursos oriundos da Agência Nacional de Transportes Terrestres – (UG 

393001) 
435.244,65 

174 Recursos oriundos da Diretoria de Contabilidade – MEX – (UG 160075) 257.759,65 

177 Recursos oriundos de outras unidades de exercícios anteriores 31.955,36 

190 Recursos oriundos de Recursos Diversos 17.822,58 

196 
Recursos oriundos do Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente – 

(UG 110244) 
5.705,20 

250 
Recursos oriundos Departamento de Planejamento Orçamento e Finanças 

– (UG 110407) 
3.140,00 

 

b.2) Créditos e Dívidas: 

Os direitos, títulos e créditos foram registrados pelo valor original, em consonância com o 

disposto na norma sob comento. (Conta contábil 11.216.01.01). 

Em relação aos Créditos a Receber, conforme apresentado no Balanço Patrimonial, esta Unidade 

tem um total de R$ 58.883.418,97, sendo que 82% (R$ 48.107.045,46) referem-se a recursos 

provenientes da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos (UG 200248) e o restante 

18% (R$ 10.776.373,51) é proveniente das demais Unidades. 

 

b.3) Estoques: 

Os materiais em estoque desta Unidade Gestora apresentaram conformidade em 2013 com os 

registros contábeis na conta 11.318.01.00 – Material de Consumo, os quais foram mensurados pelo valor 

de aquisição. 

 

b.4) Investimentos permanentes: 

Inexistem registros de participações em empresas e em consórcios público ou  público-privado 

avaliados pelo método de equivalência patrimonial na Unidade Gestora sob análise.   

 

b.5) Imobilizado: 

Em relação ao registro de avaliação dos bens imóveis, informamos que as avaliações dos imóveis 

vinculados à UG 200109 estão válidas no SPIUNet até as datas de 14/01/2016, para o RIP nº: 

9701.16762.500-6 e 27/07/2014 para o RIP nº: 9701.21123.500-0. 

A Unidade Gestora apresentou bens móveis em trânsito, durante 2013, devidamente 

acompanhados pelo setor de Patrimônio, registrados pelo valor de aquisição. 

 

b.6) Intangível: 

A Unidade Gestora possui registros contábeis nas contas 14.410.00.00 – Softwares e 14.440.00.00 

– Concessão Dir. Uso de Comunicação, mensurados pelo valor de aquisição; no entanto, não foram 

efetuados os registros de amortização desses bens em 2013. 

 

 

b.7) Diferido: 

O item 35 da referida NBC T não se aplica à Unidade Gestora. 

 

b.8) Reavaliação e Redução ao Valor Recuperável: 

Preliminarmente cumpre registar que a macrofunção SIAFI 020300 estabelece que o cálculo da 

depreciação dos bens deve ser realizado a partir do valor inicial e do tempo de uso dos bens. 

Neste sentido, o sistema de patrimônio utilizado por este Departamento até outubro de 2013, não 

possibilitava o cálculo da depreciação, o registro contábil das avaliações e nem mesmo a reduções a valor 

recuperável dos bens móveis. Sem a possibilidade de tais registros no sistema patrimonial do Órgão, 

quaisquer ações no sentido de cálculos ou parametrizações seriam inócuas, pois não permitiria a aferição 

dos valores contábeis, resultantes por elemento de despesa, necessários para lançamento no SIAFI.   
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Contudo, a partir de novembro de 2013, após homologação parcial da migração de dados do 

sistema ASI, este Departamento colocou em produção o módulo de patrimônio do SIPAC – Sistema 

Integrado de Patrimônio Administração e Contratos, que possui funcionalidades que possibilitam o 

cálculo da depreciação e registros das atualizações contábeis. 

Assim, depois de superadas as eventuais inconsistências que se verificarem durante a 

implementação/homologação do aludido Sistema, serão iniciados, em ambiente de produção, todos os 

procedimentos para atendimento ao estipulado das NBC T 16.9 e 16.10. 

 

2. Impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre o resultado 

apurado pela UJ 

 

De acordo com o Demonstrativo de Variações Patrimoniais da Unidade Gestora, não houve 

impacto no resultado, uma vez que não foram efetuados os registros de depreciação, amortização, 

exaustão, de reavaliação e redução a valor recuperável em 2013. 

 

 

 

12.2 Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações 

Contábeis. 
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