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INTRODUÇÃO

           O Relatório de Gestão está estruturado conforme disposições da Instrução Normativa TCU 
nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 127/2013 e da Portaria TCU nº 175/2013, e demais 
orientações do órgão de controle interno contidas na Portaria CGU nº 133/2013, que aprova a 
Norma de Execução nº 1/2013.

Este relatório visa 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.  Desse  modo,  torna-se  o  instrumento  de 
acompanhamento orçamentário e financeiro, bem como de avaliação do funcionamento dos serviços 
a partir de critérios definidos de eficiência, eficácia e efetividade das ações desenvolvidas no âmbito 
do Departamento de Polícia Rodoviária Federal.

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 
com 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 que se possibilite a visualização das 
ações desenvolvidas pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal no decorrer do exercício de 
2013 e a 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  da Superintendência,  o que possibilita  uma perspectiva macro com acompanhamento 
setorizado, de sorte que a abordagem está centralizada na Gestão de Programas e Ações.

Na sequência estão relacionados os itens aplicáveis a esta U.J, no entanto, salientamos que 
não houve registros de ocorrências no exercício 2013, bem como os itens cujas naturezas jurídicas 
não  se  aplicam a  esta  Unidade,  todos  antecedidos  pela  numeração atribuída  pelo  Anexo II  da 
Decisão Normativa TCU nº 127/2013:

         

          Parte “A” do Anexo II da DN TCU N.º 127, de 15/05/2013: 
       2.2 – Programação Orçamentaria e Financeira, 2.2.1, 2.2.1.1., 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.3, 2.2.3.1, 
2.2.3.3, .2.2.3.4, 2.2.3.5; 4.1 – Execução de Despesas, 4.1.1, 4.1.1.1, 4.1.2, 4.1.2.1, 4.1.2.2., 4.1.3, 
4.1.3.1,  4.1.3.2,  4.1.3.3,  4.1.3.4,  4.2  –  Reconhecimento  de  passivos,   4.4  –  Transferencias  de 
Recursos, 4.5 – Suprimento de Fundos, 4.6 – Renuncias sob Gestão da UJ. 
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1 IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE

1.1 Identificação da unidade jurisdicionada

            QUADRO A.1.1 - IDENTIFICAÇÃO DA UJ – RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL

Poder e Órgão de Vinculação

Poder: Executivo

Órgão de Vinculação: Ministério da Justiça Código SIORG: 316

Identificação da Unidade Jurisdicionada

Denominação Completa: 3ª Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal/MS

Denominação Abreviada: 3ª SRPRF/MS

Código SIORG: 2825 CÓDIGO LOA: 30107 Código SIAFI: 200128

Natureza Jurídica: Órgão Público da Administração Direta do Poder 
Executivo CNPJ: 00.394.494/0123-04

Principal Atividade: Segurança e Ordem Pública Código CNAE: 8424-8/00

Telefones/Fax de contato: (067) 3320-3600 (067) 3320-3650 (067) 3320-3623

Endereço Eletrônico: sup.ms@prf.gov.br

Página na Internet: http://www.prf.gov.br

Endereço Postal: Rua Antonio Maria Coelho, 3.033 – Jardim dos Estados – Campo Grande-MS – CEP 79020-908

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

 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, Manual de Gestão Operacional – MGO.

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada

 

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI Nome

999999  

Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI Nome

99999  

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão

999999 99999
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1.2 Finalidade e competências institucionais da unidade

A Polícia Rodoviária Federal - PRF tem como missão precípua promover a segurança viária 
nas rodovias e estradas federais sob sua circunscrição. Naturalmente, o trabalho desenvolvido no 
leito  viário  impacta  todo  o  espectro  de  segurança  pública.  Portanto,  pode-se  dizer  que  os 
beneficiários dos serviços da PRF são os usuários dessas vias, bem como a população a ela lindeira 
e, em última análise, a sociedade de modo geral. 

A segurança  viária  compreende  a  prevenção  da  ocorrência  de  acidentes  de  trânsito  e, 
também,  o  enfrentamento  aos  ilícitos  que  se  valem  dessas  vias  para  sua  locomoção  ou 
movimentação.  Nesta  região  típica  de  fronteira,  o  enfrentamento  ao  tráfico  de  drogas,  armas, 
contrabando, descaminho, crimes ambientais, crimes contra a dignidade da pessoa humana ganha 
contornos mais fortes.

As competências da PRF têm seus principais marcos legais na Constituição da República 
Federativa do Brasil, na Lei 9.503/93 (Código de Trânsito Brasileiro), no Decreto 1.655/95 e no 
Regimento Interno, aprovado pela Portaria 1.375/2007 do Ministro da Justiça, que será apresentado 
no próximo campo – organograma funcional.

Com o advento  da  Constituição  de  1988,  a  Polícia  Rodoviária  Federal  foi  integrada  ao 
Sistema Nacional de Segurança Pública, como aduz o Capítulo III, Item II, Art. 144, caput, inciso 
II, §2º.

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 
é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, através dos seguintes órgãos:
...
II - polícia rodoviária federal
...
2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, estruturado em carreira, destina-
se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.

Sob essa nova ótica, a Polícia Rodoviária Federal passou a ter, também, como missão, parte 
das  responsabilidades  do  Poder  Executivo  Federal,  para  com  a  segurança  pública,  além  das 
atribuições  normais  de  prestar  segurança  aos  usuários  das  vias  federais,  socorrer  as  vítimas  de 
acidentes de trânsito, zelar pela proteção do patrimônio da União, entre outras.

No âmbito infraconstitucional, destaca-se a inserção da PRF no artigo 20 da Lei 9.503, de 23 
de setembro de 1997, Código de Transito Brasileiro – CTB, definindo-a como órgão componente do 
sistema nacional de trânsito e dando as seguintes competências:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas  
atribuições;
II - realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a  
segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas,  
o patrimônio da União e o de terceiros;
III - aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito, as medidas  
administrativas  decorrentes  e  os  valores  provenientes  de  estada  e  remoção  de  
veículos, objetos, animais e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou  
perigosas;
IV -  efetuar levantamento dos locais de acidentes  de trânsito e  dos serviços de  
atendimento, socorro e salvamento de vítimas;
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V - credenciar os serviços de escolta,  fiscalizar e  adotar medidas de segurança  
relativas  aos  serviços  de  remoção  de  veículos,  escolta  e  transporte  de  carga  
indivisível;
VI - assegurar a livre circulação nas rodovias federais, podendo solicitar ao órgão  
rodoviário  a  adoção  de  medidas  emergenciais,  e  zelar  pelo  cumprimento  das  
normas  legais  relativas  ao  direito  de  vizinhança,  promovendo  a  interdição  de  
construções e instalações não autorizadas;
VII - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas  
causas, adotando ou indicando medidas operacionais preventivas e encaminhando-
os ao órgão rodoviário federal;
VIII - implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de  
Trânsito;
IX - promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, de  
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;
X - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para  
fins  de  arrecadação  e  compensação  de  multas  impostas  na  área  de  sua  
competência,  com  vistas  à  unificação  do  licenciamento,  à  simplificação  e  à  
celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma  
para outra unidade da Federação;
XI - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos  
automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de  
dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais.

O Decreto nº 1.655, de 03 de outubro de 1995, publicado no DOU de 04 de outubro de 1995, 
por sua vez,  define,  amiúde,  as competências institucionais da PRF, em particular nos aspectos 
ligados ao enfrentamento à criminalidade:

I -  realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a 
segurança  pública,  com  o  objetivo  de  preservar  a  ordem,  a  incolumidade  das 
pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros;
II - exercer os poderes de autoridade de polícia de trânsito, cumprindo e fazendo 
cumprir a legislação e demais normas pertinentes, inspecionar e fiscalizar o trânsito, 
assim como efetuar convênios específicos com outras organizações similares;
III - aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito e os valores  
decorrentes da prestação de serviços de estadia e remoção de veículos,  objetos,  
animais e escolta de veículos de cargas excepcionais;
IV -  executar  serviços de prevenção,  atendimento de acidentes  e  salvamento de  
vítimas nas rodovias federais;
V - realizar perícias, levantamentos de locais boletins de ocorrências, investigações,  
testes  de  dosagem  alcoólica  e  outros  procedimentos  estabelecidos  em  leis  e  
regulamentos, imprescindíveis à elucidação dos acidentes de trânsito;
VI - credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança  
relativas  aos  serviços  de  remoção  de  veículos,  escolta  e  transporte  de  cargas  
indivisíveis;
VII - assegurar a livre circulação nas rodovias federais, podendo solicitar ao órgão  
rodoviário a adoção de medidas emergenciais, bem como zelar pelo cumprimento  
das normas legais relativas ao direito de vizinhança, promovendo a interdição de  
construções, obras e instalações não autorizadas;
VIII - executar medidas de segurança, planejamento e escoltas nos deslocamentos  
do Presidente da República, Ministros de Estado, Chefes de Estados e diplomatas  
estrangeiros  e  outras  autoridades,  quando necessário,  e  sob  a  coordenação  do  
órgão competente;
IX - efetuar a fiscalização e o controle do tráfico de menores nas rodovias federais,  
adotando as providências cabíveis contidas na Lei n° 8.069 de 13 junho 
de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);
X  -  colaborar  e  atuar  na  prevenção  e  repressão  aos  crimes  contra  a  vida,  os 
costumes, o patrimônio, a ecologia, o meio ambiente, os furtos e roubos de veículos 
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e bens, o tráfico de entorpecentes e drogas afins, o contrabando, o descaminho e os 
demais crimes previstos em leis.

A Lei  9.654,  de  2  de  junho  de  1.998,  alterada  pela  Leis  11.358/2006,  11.784/2008  e 
12.775/2012, estabelece as competências funcionais do Policial Rodoviário Federal.

Art.  2o-A.  A partir  de  1o  de  janeiro  de  2013,  a  Carreira  de  que  trata  esta  Lei, 
composta do cargo de Policial Rodoviário Federal, de nível superior,  passa a ser 
estruturada nas seguintes classes: Terceira, Segunda, Primeira e Especial, na forma 
do Anexo I-A, observada a correlação disposta no Anexo II-A. (Incluído pela Lei 
nº 12.775, de 2012)
§ 1o As atribuições gerais das classes do cargo de Policial Rodoviário Federal são as 
seguintes: (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012)
I  -  Classe  Especial:  atividades  de  natureza  policial  e  administrativa,  envolvendo 
direção, planejamento, coordenação, supervisão, controle e avaliação administrativa 
e operacional, coordenação e direção das atividades de corregedoria, inteligência e 
ensino,  bem  como  a  articulação  e  o  intercâmbio  com  outras  organizações  e 
corporações policiais, em âmbito nacional e internacional, além das atribuições da 
Primeira Classe; (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012)
II  -  Primeira  Classe:  atividades  de  natureza  policial,  envolvendo  planejamento, 
coordenação,  capacitação,  controle e  execução administrativa e  operacional,  bem 
como  articulação  e  intercâmbio  com  outras  organizações  policiais,  em  âmbito 
nacional,  além  das  atribuições  da  Segunda  Classe;  (Incluído  pela  Lei  nº 
12.775, de 2012)
III  -  Segunda  Classe:  atividades  de  natureza  policial  envolvendo  a  execução  e 
controle administrativo e operacional das atividades inerentes ao cargo, além das 
atribuições da Terceira Classe; e (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012)
IV  -  Terceira  Classe:  atividades  de  natureza  policial  envolvendo  a  fiscalização, 
patrulhamento  e  policiamento  ostensivo,  atendimento  e  socorro  às  vítimas  de 
acidentes rodoviários e demais atribuições relacionadas com a área operacional do 
Departamento de Polícia Rodoviária Federal. (Incluído pela Lei nº 12.775, de 
2012)
§ 2o  As atribuições  específicas  de  cada  uma das  classes  referidas  no  § 1 o serão 
estabelecidas em ato dos Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
e da Justiça. (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012).

Existem outros  diplomas legais que acometem atribuições à  PRF.  Entretanto,  as normas 
citadas são as que mais traduzem as competências e finalidade da Instituição.

Historicamente, a PRF foi criada e dedicou-se precipuamente à fiscalização de trânsito. Em 
sua  ação  cotidiana  pouco  se  envolvia  com  operações  e  ações  de  combate  e  enfrentamento  a 
criminalidade. Entretanto, com o passar dos anos e com o aumento da violência, as rodovias, antes 
palco inicial  para o escoamento de riquezas e para o exercício do direito constitucional à livre 
locomoção,  passou  a  servir,  também,  de  suporte  logístico  para  a  circulação  de  criminosos  e 
movimentação de produtos ilícitos.

Esse fato natura PRF uma nova preocupação, qual seja: preparar-se para o enfrentamento a 
esses ilícitos, sem descuidar, no entanto, de sua missão histórica de zelar pela segurança e fluidez do 
trânsito.

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.
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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 
redução do número de acidentes, 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  valor  dos  gastos  suportados  pelos  Governos  Federal,  Estaduais, 
Municipais e Distrital para cobrir despesas com as vítimas, pela interferência direta na vida das 
famílias, pelos danos irreparáveis causados às pessoas, entre outros.

1.3 Organograma funcional

A estrutura organizacional da a 3.ª Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal 
no Estado de Mato Grosso do Sul está estruturada com quatro seções, denominadas de: Seção de 
Policiamento e Fiscalização, Seção Administrativa e Financeira,  Seção de Recursos Humanos e 
Corregedoria Regional. Vincularam-se a essas Seções 14 núcleos. A estrutura conta ainda com dez 
unidades denominadas de Delegacia de Policia Rodoviária Federal e 22 postos fixos de fiscalização. 
A figura abaixo sintetiza essa estrutura:

 

    O Regimento Interno da PRF, aprovado pela Portaria nº 1.375, de 02 de agosto de 2007, do 
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Justiça, especifica as atribuições de cada uma dessas 
estruturas. Transcrevemos abaixo, as principais  competências regimentais relativas à unidade do 
tipo superintendência:

Art. 75. As Superintendências Regionais de Polícia Rodoviária Federal, nos âmbitos das 
respectivas circunscrições, compete:
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I - executar as atividades pertinentes ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal;
II - conceder remoção a pedido, anuênios, adicional de periculosidade ou insalubridade, 
licença-prêmio,  quintos/décimos,  isenção  de  imposto  de  renda,  averbação  de  tempo  de 
serviço,  abono  de  permanência  e  apostilamento  de  proventos,  observada  a  respectiva 
legislação vigente;
III - emitir certidões por tempo de serviço dos servidores lotados na Unidade Regional;
IV - lotar servidores no âmbito da Unidade Regional;
V - conceder remoção, ex-ofício, no âmbito da Unidade Regional, desde que não decorra 
ônus para a União;
VI - aprovar as ações de capacitação no âmbito de sua competência;
VII  -  aprovar  e  encaminhar  o  planejamento  anual  de  ações  de  capacitação  sob  sua 
responsabilidade;
VIII  -  autorizar  a  participação  de  servidores,  sob  sua  subordinação,  nas  ações  de 
capacitação;
IX - autorizar a participação de servidores instrutores, sob sua subordinação, nas atividades 
de instrutoria nas ações de capacitação da Regional e do Departamento;
X - encaminhar relatório de atividades de ações de capacitação ocorridas no âmbito de suas  
competências; e
XI - zelar pela harmonia, hierarquia e ética funcional dos servidores.
Art. 76. Ao Núcleo de Apoio Técnico compete:
I -  promover a devida instrução processual  e procedimental, no âmbito do Gabinete do 
Superintendente; ...
Art. 77. Ao Núcleo de Comunicação Social compete:
I  -  orientar  e  assistir  ao  Superintendente nos assuntos  relativos à  área  de comunicação 
social; ...
Art. 78. Ao Núcleo de Inteligência compete:
I - seguir as diretrizes instituídas pelo Coordenador de Inteligência do Departamento;...
Art. 79. A Seção de Policiamento e Fiscalização compete:
I - programar, determinar, supervisionar e executar as atividades de policiamento, escolta, 
segurança e medicina rodoviária, inspeção e fiscalização de trânsito, transporte de pessoas e 
bens, controle e arrecadação de multas, prevenção e repressão ao roubo e furto de veículos 
e  de cargas,  prevenção e levantamento de locais  de acidentes,  socorro e salvamento de 
vítimas, credenciamento de escoltas, estatísticas e transitometria; ...
Art. 80. Ao Núcleo de Operações Especiais compete:
I -  orientar,  controlar e executar as atividades relativas ao policiamento rodoviário e às  
operações relacionadas com a segurança pública; ...
Art. 81. Ao Núcleo de Multas e Penalidades compete:
I  -  orientar,  controlar  e  executar  as  atividades  referentes  às  autuações,  medidas 
administrativas, aplicação de penalidades, arrecadação, controle e fornecimento de dados 
para o processamento e cobrança das multas de trânsito, taxas e outros valores decorrentes 
da prestação de serviços, convênios e contratos; ...
Art. 82. Ao Núcleo de Registro de Acidentes e Medicina Rodoviária compete:
I  -  planejar,  coordenar,  orientar  e  executar  as  atividades  de  saúde  no  âmbito  das  vias 
federais, quais sejam: a) atendimento pré-hospitalar e resgate b) transporte inter-hospitalar; 
c) transporte de órgãos; d) apoio de saúde a operações da Unidade Regional; e) apoio de 
saúde a dignitários e a outros órgãos; f) comandos de saúde preventivos para o trânsito; g)  
atividades de medicina do tráfego; h) investigação de causas motivadoras de acidentes de 
trânsito; i) confecção de estatísticas de atendimento às vítimas de acidentes. ...
Art. 83. A Seção Administrativa e Financeira compete:
I - programar, supervisionar e executar as atividades relativas às áreas de administração, 
orçamento e finanças, material e patrimônio, transporte e manutenção, documentação, obras 
e serviços, informática e telecomunicações; ...
Art. 84. Ao Núcleo de Orçamento e Finanças compete:
I  -  programar,  orientar,  controlar  e  executar  as  atividades  inerentes  à  administração 
orçamentária e financeira; ...
Art. 85. Ao Núcleo de Patrimônio e Material compete:
I - orientar, controlar e executar as atividades inerentes aos bens patrimoniais, mantendo o 
cadastro atualizado; ...
Art. 86. Ao Núcleo de Documentação compete:
I - controlar e executar as atividades inerentes à área administrativa, protocolo, arquivo, 
reprografia, recebimento e expedição de documentos; ...
Art. 87. Ao Núcleo de Serviços Gerais compete:
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I - encaminhar pedidos relacionados com compras e suprimentos, aquisição de materiais e 
execução de serviços; ...
Art. 88. Ao Núcleo de Telemática compete:
I  -  planejar,  coordenar  e  executar  atividades  relacionadas  com informática,  telefonia  e 
radiocomunicação, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Coordenação-Geral de 
Planejamento e Modernização; ...
Art. 89. A  Seção de Recursos Humanos compete:
I - programar, coordenar e executar as atividades das áreas de ensino, recursos humanos e  
legislação de pessoal; e ...
Art. 90. Ao Núcleo de Legislação e Capacitação de Pessoal compete:
I  -  orientar,  controlar  e  executar  as  atividades  de  ensino  e  capacitação  dos  servidores,  
propor planos e programas de aperfeiçoamento e demais atividades referentes ao ensino e 
profissionalização, bem como manter cadastro atualizado da ficha curricular dos servidores;
...
Art. 91. Ao Núcleo de Administração de Pessoal compete:
I - pesquisar, classificar, catalogar e arquivar legislação, jurisprudência, pareceres e normas 
relativas à área de pessoal, bem como propor diretrizes e rotinas atinentes às necessidades 
de recursos humanos do Núcleo; ...
XVIII - planejar, coordenar, orientar e executar, em nível nacional, as seguintes atividades 
de saúde: a) acompanhamento da concessão de plano de saúde; b) prevenção e atendimento 
a  acidentes  de  trabalho;  c)  Projeto  Servidor  Saudável  Escolha  Racional  e  Viável  -  
PROSSERV; d) apoio de saúde institucional; e) higiene e saúde no trabalho; f) perícias de 
saúde; g) doenças do trabalho; h) assistência à saúde dos servidores em todos os níveis; i)  
atividades  de  medicina  do  trabalho;  j)  verificação  sistemática  das  condições  físicas  e 
mentais dos servidores; l) Junta médica nacional; m) juntas médicas regionais; n) auxiliar o 
recrutamento, seleção e atividades de capacitação de recursos humanos;  o)  inspeção de 
saúde para prática de atividades físicas; p) auxilar os cursos e treinamentos correlacionados 
às atividades de saúde; q) proposição de aquisição de materiais permanentes e de consumo 
correlacionados  às  atividades  de  saúde;  r)  representação  local  junto  aos  Conselhos 
Regionais  de  Medicina,  Enfermagem,  Farmácia,  Psicologia,  Assistência  Social, 
Odontologia, Educação Física; Secretarias de Saúde Estaduais e Municipais e outros órgãos 
e instituições nacionais, com atividades congêneres, na busca de convênios e parcerias para 
uma melhor consecução das atividades acima elencadas no inciso XXV. XIX - adotar as 
medidas cabíveis para o estabelecimento das parcerias necessárias para implementação e 
aprimoramento das ações de capacitação.
Art. 92. a Corregedoria Regional compete:
I - planejar, supervisionar, orientar e coordenar as atividades relacionadas com a conduta 
funcional e a eficiência das atividades dos servidores da Regional, obedecidas as diretrizes 
correcionais  do Departamento,  bem como cumprir  e  fazer  cumprir  o  regime disciplinar 
vigente; ...
Art. 93. Ao Núcleo de Assuntos Internos compete:
I - auxiliar no planejamento e execução das atividades pertinentes à Corregedoria Regional;
...
Art. 94. as Delegacias de Polícia Rodoviária Federal compete:
I - executar e controlar as atividades de segurança, fiscalização, policiamento, investigação 
e levantamento de locais de acidentes, socorro e salvamento de vítimas; ...
Art. 95. Ao Núcleo de Policiamento e Fiscalização compete controlar, executar e orientar os 
serviços referentes às áreas de policiamento, fiscalização, segurança, operações rotineiras e 
especiais,  levantamento  de  acidentes,  autuações,  medidas  administrativas,  controle  das 
condições  do  trânsito  nas  rodovias  e  estradas  federais,  bem  como  outros  trabalhos 
necessários à consecução dos objetivos da Delegacia.

A 3ª SRPRF-MS, além da estrutura padrão da sua Sede e anexo, localizados em Campo 
Grande-MS, possui  ainda  dez  (10)  unidades  denominadas  de  Delegacias  de  Polícia  Rodoviária 
Federal, com 22 postos fixos de fiscalização, assim distribuídos:
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PLANILHA CIRCUNSCRIÇÃO DELEGACIAS E POSTOS PRF/MS

Denominação 
Delegacia Denominação Posto

Descrição 
Trecho UF BR Início Fim Total

Total 
Posto

Total 
DEL

DEL.01 - Campo 
Grande

DEL.01/Pst.01 - Campo Grande 
"Cristiano  Haddad Camolesi"

Principal MS 163 419,4 483,2 63,9

MS 262 231,8 326,8 95,1
159

DEL.01/Pst.02 - Jaraguari

Principal MS 163 483,3 576,6 93,4

MS 060 321,6 343,4 21,9
115,3

DEL.01/Pst.03 - Terenos 
"Mauro Higa"

Principal MS 262 341,8 427,7 86

MS 060 343,5 367,6 24,2
110,2

DEL.01/Pst.04 - Sidrolândia Principal MS 060 367,7 494,6 127 127

511,5

DEL.02 - Rio 
Brilhante

DEL.02/Pst.01 - Nova Alvorada 
do Sul

Principal MS 163 352,0 419,3 67,4

MS 267 210,1 250,3 40,3
107,7

DEL.02/Pst.02 - Rio Brilhante

Principal MS 163 294,5 351,9 57,5

MS 267 289,7 365,6 76
133,5

241,2

DEL.03 - 
Corumbá

DEL.03/ Pst.01 - Anastácio

Principal MS 262 427,8 530 102,3

MS 419 243,5 328 84,6
186,9

DEL.03/ Pst.02 - Miranda 
"Guaicurus" Principal MS 262 530,1 668 138 138

DEL.03/ Pst.03 - Corumbá (''Ponte'')

Principal MS 262 668,1 779,7 111,7

MS 359 512,3 518,8 6,6
118,3

443,2

DEL.04 - 
Dourados

DEL.04/ Pst.01 - Dourados

Principal MS 163 245 294,4 49,5

MS 463 0 28,6 28,7
78,2

DEL.04/ Pst.02 - Caarapó Principal MS 163 190,8 244,9 54,2 54,2

DEL.04/ Pst.03 - Ponta Porã "Capey" Principal MS 463 28,7 110 81,4 81,4

213,8

DEL.05 - Guia 
Lopes da Laguna

DEL.05/ Pst.01 - Guia Lopes da 
Laguna

Principal MS 267 365,7 682,2 316,6

Principal MS 060 494,7 676,1 181,5
498,1 498,1

DEL.06 - Coxim

DEL.06/ Pst.01 - Coxim

Principal MS 163 684,3 847,3 163,1

Principal MS 359 0 227,8 227,9
391

DEL.06/ Pst.02 - São Gabriel 
D'Oeste  “Arnaldo Ribeiro da Silva”

Principal MS 163 576,7 684,3 107,7

MS 060 60,9 241,6 180,8
288,5

679,5

DEL.07 - 
Bataguassu

DEL.07/ Pst.01 - Bataguassu 
"Adilson Meidas" Principal MS 267 0 100 100,1 210,1 210,1

DEL.07/ Pst.02 - Nova Andradina Principal MS 267 100,1 210 110

DEL.08 -  Três 
Lagoas

DEL.08/ Pst.01 - Três Lagoas

Principal MS 158 193,7 360,6 167

Principal SP 158 0 11,2 11,3

MS 262 0 99 99,1

277,4

DEL.08/ Pst.02 - Água Clara Principal MS 262 99,1 231,7 132,7 132,7

410,1

DEL.09 - 
Paranaíba DEL.09/ Pst.01 - Paranaíba

Principal MS 158 0 193,6 193,7

MS 60 0 60,8 60,9

MS 436 0 18,1 18,2

272,8 272,8

DEL.10 - Naviraí

DEL.10/Pst.01 - Naviraí Principal MS 163 75,1 190,7 115,7 115,7

DEL.10/ Pst.02 - Mundo Novo Principal MS 163 0 75 75,1 75,1
190,8

TOTAL GERAL 3671,1
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1.4 Macroprocessos finalístico

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.

O  quadro  abaixo  apresenta  os  dez  principais  macroprocessos  finalísticos  da  Instituição. 
Todos  eles  estão  vinculados  aos  Objetivos  de  Governo  (OG)  contidos  no  Programa  Temático 
Segurança Pública com Cidadania (2070).

Naturalmente, dada a transversalidade dos Programas Temáticos, esses macroprocessos, por 
vezes,  dialogam  com  outros  programas  governamentais.  Entretanto,  para  efeito  didático  só 
registraremos  os  OGs  do  Programa  Temático  2070.  No  final  de  cada  Macroprocesso,  restará 
registrado, de forma sucinta, com foi sua condução por esta UJ.

No  item  2,  deste  relatório,  será  tratado  amiúde  a  estratégia  de  atuação.  Portanto  as 
informações no campo do quadro a seguir a sucinta e apenas traz linhas gerais.

DEZ PRINCIPAIS MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS
Macroprocesso 1 ATENDIMENTO AO CIDADÃO
Cliente Usuários das rodovias federais, vítimas envolvidas em acidentes, condutores alvo de fiscalização.

Necessidades
Do cliente

Levantamento circunstanciado  do acidente, segurança no local de sinistro, resgate de vítimas e 
apoio ao atendimento pré-hospitalar de urgência, informações para familiares/próximos, auxílio ao 
usuário da rodovia em situações diversas,  análise de defesa da autuação ou recurso de multa, 
fornecimento de cópia de BAT (Boletim de Acidente de Trânsito), acesso a central de emergência, 
informações sobre condições das rodovias federais, saúde nas rodovias.

Produtos/ 
Serviços

Sinalização, orientação  e  segurança  do  trânsito  no  local  do  acidente, serviços de primeiros 
socorros  e  remoção,  informação sobre  ocorrência  às  pessoas  indicadas  pelo  condutor/vítima, 
Guarda  e  remoção  de  bens  (veículo,  carga,  entre  outros),  Expedição  de  BAT,  informações 
estatísticas sobre trafegabilidade e acidentes em rodovias federais, análise de defesas e recursos, 
comandos de saúde nas rodovias.

Resultados
Garantia de cuidados físicos e patrimoniais, redução de risco de morte,  apoio psicossocial em 
situação crítica, consistência/regularidade/continuidade e assertividade de informações estatísticas 
para atuação institucional, garantia a ampla defesa e o contraditório.

OG 0833
As defesas das autuações foram e são apresentadas em qualquer Unidade da PRF. Em Sede de defesa da autuação a  
análise  foi  efetuada  pelas  Comissões  de  Defesa  da  Autuação  (CADA).  Em caso  de  Recurso  por  penalidade  já  
imposta, a análise foi efetuada pela Junta Administrativa de Recursos de Infração (JARI).
Os  demais  serviços  foram  prestados  diuturnamente  pelas  equipes  escaladas  nos  Postos  de  Fiscalização  e  em 
patrulhamento da rodovia. Os BATs foram registrados em Sistema Informatizado (BR Brasil), ficando o interessado  
de posse do número da ocorrência, com a qual, somada ao número de seu CPF, o habilitou a retirar a partir de 72 
horas cópia do BAT em qualquer lugar que tenha acesso a INTERNET. Essas cópias também puderam ser retiradas  
em qualquer Unidade da PRF. Outro ponto de destaque foram os Comandos de Saúde realizados nas rodovias.

Macroprocesso 2 CONDIÇÕES DAS RODOVIAS E REGULARIDADE DA FAIXA DE DOMÍNIO.
Cliente Usuário da rodovia, DNIT e ANTT.

Necessidades
Do cliente

Conhecimentos adequados e suficientes  para decisões  sobre  ações corretivas  e  de resgate  das 
condições  físicas  e  de  trafegabilidade  das  rodovias  federais;  faixas de  domínio  das  rodovias 
federais livres de uso inadequado e não autorizado.

Produtos/ 
Serviços

Informações sobre  condições  físicas  e  de  trafegabilidade  das  rodovias  federais,  serviços de 
fiscalização, notificação e de apoio à regularização do uso das faixas de domínio.

Resultados Rodovia livre de poluição visual e construções que coloquem em risco a segurança e fluidez do 
trânsito.   

OG 0833
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DEZ PRINCIPAIS MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS
Além  das  informações  diárias  sobre  qualquer  alteração  nas  condições  de  trafegabilidade  das  rodovias,  fato 
imediatamente  comunicado ao  órgão  rodoviário  da  União,  anualmente  é  realizado  levantamento  minucioso  das 
condições dessas vias, cujo relatório é oferecido ao DNIT, de modo a permitir a atualização do sítio daquele órgão na 
INTERNET. Esse levantamento organizado se faz com o emprego dos Núcleos de Inteligência. As invasões da faixa  
de domínio foram imediatamente notificadas, procedendo-se ao embargo da obra.

  Macroprocesso 3 CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE ESCOLTA
Cliente Empresas de escolta de cargas excedentes. Usuário da rodovia.
Necessidades
Do cliente

Regularidade e legalidade das atividades de escolta e similares.

Produtos/ 
Serviços

Autorização para serviços de escolta e similares.

Resultados Segurança no transporte de cargas excedentes, superdimensionadas ou especiais.
OG 0833
Foi  nomeada  uma  Comissão  Regional  de  Credenciamento  de  Escolta,  a  qual  restou  incumbida  os  serviços  de  
recebimento de requerimentos, instrução processual, encaminhamento para a Coordenação-Geral de Operações para 
emissão da Credencial de Escolta, vistorias, habilitação dos motoristas de escolta e a fiscalização desses serviços.

Macroprocesso 4 EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO PARA A SEGURANÇA DO TRÂNSITO.

Cliente Usuários, população lindeira às rodovias federais;  Instituições de ensino, organizações sociais e 
agentes multiplicadores e sociedade de modo geral.

Necessidades
Do cliente

Conhecimentos sobre legislação,  segurança  de  trânsito  e  correlatos, entender  os  riscos  que 
envolvem a  prática  a  direção  veicular  e  perceber  a  diferença  que  o  comportamento  de  cada 
indivíduo faz na segurança da coletividade.

Produtos/ 
Serviços

Informações sobre legislação de trânsito e correlatas, campanhas e palestras educativas sobre o 
tema, matérias publicadas da mídia com o foco em serviço.

Resultados Desenvolver no cidadão comportamento adequado para a utilização segura do trânsito.
OG 0833
Existe na 3ª SRPRF/MS uma Comissão Regional de Educação para o Trânsito, a qual recebe e processa todos os  
pedidos  de  palestras,  campanhas,  comandos  educativos.  Quanto  a  informação  de  caráter  geral,  foi  amplamente 
utilizado o apoio da mídia (jornais,  rádio e TV). Todas as Operações vinculadas à  segurança do trânsito foram 
divulgadas e nesse momento era discorrido sobre o comportamento esperado de cada condutor.

Macroprocesso 5 INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE RISCOS.

Cliente
Usuários,  ABIN,  Polícias  (Judiciárias  e  Militares),  Ministério  Público,  Forças Armadas, 
Secretarias de Segurança  Pública,  Receitas (Federal  e  Estadual), Órgãos públicos  de  controle, 
Órgãos de imprensa.

Necessidades
Do cliente

Conhecimento atualizado  para  ações  estratégicas  de  segurança  pública envolvendo  rodovias 
federais, insumos operacionais e informacionais para abertura de inquérito policial e informações 
sobre ocorrências com potencial de risco de práticas criminosas, conhecimento de deslocamentos 
de veículos, pessoas, grupos sociais, entre outros, com riscos potenciais aos usuários das rodovias  
federais e populações de entorno, conhecimento sobre fatos e ocorrências de interesse público e 
social em rodovias federais.

Produtos/ 
Serviços

Informações de inteligência, informações circunstanciada, serviços de apreensão de suspeitos e de 
produtos,  informações  operacionais  sobre  ocorrências  com  potencial  de  risco  e  sobre 
movimentações  e  práticas  irregulares  ou  criminosas  em  rodovias  federais,  informações  de 
interesse  público  sobre  acidentes,  apreensões,  prisões,  campanhas  e  outras  ocorrências  em 
rodovias federais.

Resultados

Agilidade  e  assertividade  de  informações  para  decisões  de  segurança  pública  com  o  devido 
tratamento  de  sigilo  e  segurança  da  informação,  legalidade  das  informações  e  conhecimentos 
gerados, preservação de bens, consistência em inquéritos e investigações, preservação da ordem 
pública, consistência, credibilidade e assertividade de informações para divulgação.

OG 0825, 0830, 0832, 0833
Cada Equipe de serviço no trecho figurou como fonte de informação sobre acontecimentos,  prisões,  suspeições, 
monitoramento de veículos, identificação de pessoas, entre outros. Por outro lado, o Núcleo de Inteligência recebeu, 
tratou essas informações, agregando-as aos acompanhamentos de assuntos de interesse da Instituição e do Sistema de  
Segurança por si realizados, difundindo esses conhecimentos, bem como recebeu conhecimentos de outros órgãos 
integrantes do SISBIN. As informações sem necessidade de sigilo, a exemplo de possível interdição de rodovia, são  
divulgadas a fim de diminuir a surpresa aos usuários da via.

Macroprocesso 6 FISCALIZAÇÃO, FLUIDEZ E SEGURANÇA DO TRÂNSITO.
Cliente Usuários das rodovias federais, população lindeira, sociedade em geral.
Necessidades
Do cliente Trafegar pelas rodovias federais com segurança e fluidez no trânsito.
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DEZ PRINCIPAIS MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS
Produtos/ 
Serviços Serviços de fiscalização, orientação e sinalização de trânsito nas rodovias federais.

Resultados Segurança e fluidez do trânsito (redução da violência no trânsito).
OG 0833
A fiscalização do trânsito foi fator primordial para a prevenção de ocorrência de acidentes. Para tanto foi estabelecido 
metas  de  fiscalização,  cartão  programa com o  planejamento do patrulhamento  diário,  comando de  fiscalização, 
operações em datas especiais (feriados e finais de semana prolongados).

Macroprocesso 7 ESCOLTA E BATEDOR.

Cliente Usuários, Presidência da República, Ministério da Defesa, Ministério da Justiça, Forças Armadas,  
Ministério das Relações Exteriores, Poder Judiciário.

Necessidades
Do cliente

Apoio em operações de segurança do Presidente da República e outras autoridades,  Apoio para 
deslocamentos de comboios e cargas militares, segurança de dignitários.

Produtos/ 
Serviços

Serviços de Segurança, meios e efetivos para apoio operacional especializado, Serviço de escolta e 
batedor;

Resultados
Segurança de dignitários nos deslocamentos rodoviários, segurança e proteção em deslocamentos 
de cargas, comboios e contingentes militares, bem como de cargas especiais que exijam a presença  
da PRF.

OG 0833
A PRF integrou todos os trabalhos de segurança de dignitários em visita à sua circunscrição, em especial o Ministro 
da justiça e comitiva e membros do Poder Judiciário. Esse trabalho foi realizado em parceria com as demais 
instituições Polícias e de Inteligência.

Macroprocesso 8 OPERAÇÕES DE COMBATE AO CRIME

Cliente

Condutores de veículos, pedestres, passageiros, transportadores de passageiros e cargas, população 
da circunvizinhança das rodovias federais, vítimas de acidentes e crimes, proprietários de veículos 
acidentados, Poder Judiciário, Ministério Público, Polícias Judiciárias, Polícias Militares, Receitas 
(Federal e Estadual), ANTT, DNIT, Vigilância Sanitária, sociedade em geral.

Necessidades
Do cliente

Prevenção de crimes e segurança patrimonial e pessoal em rodovias federais, apoio operacional 
circunstancial  para abordagens,  fiscalizações,  cumprimento  de  mandados,  diligências e  outras 
situações similares, segurança para a realização de grandes eventos.

Produtos/ 
Serviços

Apoio e proteção pessoal e patrimonial, fiscalização/policiamento ostensivo das rodovias federais, 
serviços  de  segurança  para  diligências  e  abordagens  operacionais  de  controle,  fiscalização, 
enfrentamento ao furto e roubo de veículos, roubo de cargas, assalto a ônibus, trafico de drogas e  
armas,  contrabando e descaminho, crimes fiscais,  ambientais  e  sanitários,  bem como contra a 
dignidade  humana  (trabalho  em  situação  análoga  à  escravidão,  tráfico  de  seres  humanos, 
exploração sexual de crianças e adolescentes).

Resultados Segurança pessoal  e patrimonial  quando em trânsito em rodovias federais e fortalecimento do 
enfrentamento ao tráfico de drogas, armas e crimes contra a dignidade da pessoa humana.

OG 0825; 0832; 0833
Foram realizadas diversas  Operações com o foco  no enfrentamento ao tráfico  de drogas  e  armas  na  região de  
fronteira (Operação Sentinela). Esse enfrentamento também permeia a atividade das equipes com atividade diárias 
nas escalas de serviço, pois o produto do ilícito se movimenta e a criminoso se locomove. Portanto, não raro, na  
atividade rotineira de fiscalização foram retirado criminosos de circulação, bem como efetuada apreensão de drogas,  
veículos furtados/roubados, entre outros.

Macroprocesso 9 FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS.

Cliente Condutores  e  passageiros  de  veículos  em  viagem,  transportadores  de  passageiros  e  cargas, 
usuários da rodovia.

Necessidades
Do cliente

Conhecimento  básico  sobre  normas  de  transporte,  condições  das  rodovias,  rotas  de  viagem, 
distâncias e localização de cidades e pontos turísticos, linhas, horários e itinerários de ônibus.

Produtos/ 
Serviços

Informações sobre legislação, trafegabilidade, distâncias e rotas de viagem, localização de cidades  
e pontos turísticos, horários e itinerários de linhas de ônibus, fiscalização das dimensões e peso  
dos veículos de carga, fiscalização do transporte de produtos perigosos, fiscalização do transporte 
coletivo de passageiros.

Resultados Viagem segura para os passageiros do transporte coletivo, adequação do transporte de produtos 
perigosos, redução de danos a vias por excesso de peso.

OG 0825; 0833.
A fiscalização do transporte integrou a ações diárias de trabalho, mas teve atenção especial com a realização de 
operações específicas de fiscalização do transporte de produtos perigosos, em face do risco que sinistro envolvendo 
os veículos que transportam tais substâncias traz ao meio ambiente.

Macroprocesso 10 COMANDO E CONTROLE.
Cliente Usuários da rodovia, população lindeira, sociedade em geral
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DEZ PRINCIPAIS MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS
Necessidades
Do cliente

Atendimento otimizado  de  ocorrências  (menor  tempo  de  resposta),  contato  de  emergência, 
presença e disponibilidade do policiamento ostensivo.

Produtos/ 
Serviços

Acompanhamento  e  controle  centralizado  do  atendimento  das  ocorrências,  atendimento  a 
chamadas de emergência, acionamento otimizados das equipes em campo, acompanhamento dos 
Indicadores e Metas.

Resultados
Otimização dos atendimentos aos chamados de emergência,  diminuição do tempo de resposta, 
fortalecimento  da  prevenção  por  meio  presença  e  intervenção  do  policiamento  nos  pontos 
previamente definido.

OG 0825; 0833.
As ações de comando e controle foram realizadas pela Seção de Policiamento por meio da CIOP – Central  de 
Informações Operacionais,  a  qual  atendeu os chamados de emergência,  acionando as  equipes em campo para o 
atendimento.  A vertente de comando e controle foi  realizado aquém do potencial,  vez que já  está  disponível  o 
monitoramento georreferenciado das viaturas. Esta é uma oportunidade de melhoria para o exercício 2013.

Esses dez macroprocessos obedecem aos quatro eixos de atuação da PRF: atendimento ao 
usuário da via; fiscalização de trânsito; educação para o trânsito e enfrentamento à criminalidade. 
Restou evidenciado que o principal mecanismo para a execução dessas tarefas é o policiamento 
ostensivo.

 O policiamento ostensivo está equilibrado em quatro vertentes, são elas: a visibilidade, a 
disponibilidade, a pronta intervenção e o monitoramento e controle viário. Todos os macroprocessos 
finalísticos, bem como os macroprocessos de apoio que veremos a seguir trabalham para que essa 
tarefa seja desempenhada satisfatoriamente.

1.5 Macroprocessos de apoio

O quadro abaixo apresenta os quatro principais macroprocessos de apoio da Instituição. No 
final de cada Macroprocesso, restará registrado, de forma sucinta, com foi sua condução por esta 
UJ.

QUATRO PRINCIPAIS MACROPROCESSOS DE APOIO
Macroprocesso 1 DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL.
Cliente Servidores policiais e do quadro de apoio
Necessidades
Do cliente

Capacitação continuada,  acompanhamento  de  saúde,  concessão  de  benefícios,  progressão 
funcional.

Produtos/ Serviços Serviços de  capacitação,  saúde,  perícias  médicas,  recepção  de  demanda  por  concessão  de 
benefícios, análise de direitos, administração de pessoal, geração de folha de pagamento.

Resultados Servidor em condições globais de prestar o melhor serviço à sociedade
OG 0825, 0830, 0833.
Os trabalhos de análise das demandas por concessão de benefícios e administração de pessoal, bem com a geração e 
controle da folha de pagamento caminhou na rotina que lhe é peculiar. O Projeto Patrulha da Saúde buscou verificar 
a condição de saúde dos servidores e os estimular a prática saudáveis de alimentação e atividade física. A capacitação 
restou prejudicada pelo baixo disponibilizado, vez que a Sede Central empenhou muitos recursos e esforços para 
formação do contingente novo formado no exercício.

Macroprocesso 2 APOIO LOGÍSTICO.
Cliente Principalmente a Atividade Finalística.

Necessidades
Do cliente

Manutenção  de  viaturas,  equipamentos  (radares,  bafômetros,  rádios,  armamento,  etc.), 
abastecimento  da  frota,  aferição  de  equipamentos,  manutenção  (limpeza  e  conservação  das 
estruturas físicas).

Produtos/ Serviços Viaturas manutenidas e abastecidas, equipamentos manutenidos, calibrados e aferidos.
Resultados Frota e equipamentos em condições de serem empregados no patrulhamento e fiscalização.
OG 0825, 0830, 0833.
Foi celebrado contrato degerenciamento e manutenção para toda a frota da Regional. O abastecimento é feito por  
meio do contrato nacional de gerenciamento e abastecimento, ficando um servidor da Regional responsável pelo 
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QUATRO PRINCIPAIS MACROPROCESSOS DE APOIO
controle desse abastecimento. Os equipamentos que necessitam de manutenção, calibração e aferição, em especial  
radares e etilômetros, são feitos por processos específicos de acordo com a demanda apresentada. Esteve vigente 
durante todo o ano contrato de limpeza e conservação das instalações físicas. Foram realizadas várias reuniões de 
trabalho com todas as chefias de Delegacias e da Sede a fim de aprimorar a fiscalização desses contratos. Durante o 
ano foram distribuídas viaturas novas para todas as Delegacias e recolhidas as mais antigas para leilão.

Macroprocesso 3 INFRAESTRUTURA FÍSICA E SERVIÇOS DE TIC.
Cliente Servidores do órgão e usuários que buscam os serviços da PRF.

Necessidades
Do cliente

Instalações físicas adequadas para a realização das atividades diárias e para o atendimento ao 
público, serviço de transmissão de dados e voz disponível e com qualidade, cobertura de sinal de 
rádio, funcionamento e acesso aos sistemas informatizados corporativos.

Produtos/ Serviços Consultas a sistemas, transmissão e recepção de informação, contatos de voz, recebimento de 
chamadas de emergência por telefonia gratuita para o usuário.

Resultados Ambiente  adequado  para  o  cumprimento  da  missão,  dotado  de  capacidade  de  prover 
comunicação por dados e voz com o público interno e externo.

OG 0825, 0830, 0833.
Foi contratado serviço de manutenção (pequenos reparos) para atender as necessidades da Sede, Anexo, Delegacias e  
Postos PRf’s. Foram executadas licitações para reforma de 6 postos PRF’s. Realizou-se levantamento das condições  
físicas dos Postos com vistas à elaboração de projeto básico para a contratação de projeto executivo para reforma e  
ampliação de outros Postos e Delegacias. Essas duas providências foram realizadas no exercício de 2013. O serviço  
de telecomunicação está passando por uma importante modernização,  pois o Projeto LANDEL (DPRF) terá sua  
implantação iniciada no exercício 2014. Esse projeto implantará o rádio digital em toda a circunscrição da Regional.  
O serviço de TI passa por atualização na Sede Central, ficando a Regional responsável pela administração da rede em 
seu âmbito. Em 2014 serão trocadas as estações de trabalho.

Macroprocesso 4 CORREIÇÃO, ÉTICA E DISCIPLINA.

Cliente

Esse macroprocesso está no limiar ente o finalístico e o meio, pois o maior beneficiado por ele é  
o cidadão-usuário. Entretanto, neste caso, o classificamos como meio e delimitamos a clientela 
como servidores do órgão, pois a todos interessam trabalharem em um Instituição sadia, livre de  
vícios que desabone sua imagem.

Necessidades
Do cliente

Cumprir e fazer cumprir as normas e regulamentos, trabalhar em um ambiente onde a sã conduta 
seja  buscada  e  apoiada,  orgulhar  de  pertencer  a  uma  Instituição  sólida  e  respeitada  pela  
sociedade, onde grassa o respeito mútuo e a disciplina consciente.

Produtos/ Serviços Fomentar ambiente de trabalho que privilegie a boa conduta, a disciplina, respeito mútuo e zelo 
pela coisa pública.

Resultados Orgulho de pertencer a uma Instituição admirada e respeitada pelo cidadão.
OG 0825, 0830, 0833.
Este é um dos macroprocessos melhores conduzidos na Regional, pois já é tradição o rigor em qualquer apuração 
face eventual desvio de conduta, naturalmente, sem descuidar dos direitos e garantias constitucionais, fato que afasta  
qualquer eventual sentimento de impunidade. Mas também foi dada extrema importância para o trabalho preventivo 
com realização de reuniões, debates, orientações prévias, entre outras.

1.6 Principais parceiros

O trabalho  da  PRF,  regra  geral,  sempre  conta  com a  parceria  de  outros  órgãos.  Senão 
vejamos. No campo do combate a criminalidade, o ciclo de polícia no Brasil é incompleto. Temos a 
Polícia  Ostensiva  e  a  Polícia  Judiciária.  Assim,  nenhum criminoso  chega  ao  tribunal,  mesmo 
encontrado em situação de flagrância pela PRF, sem passar pela Polícia Judiciária. Esse trabalho se 
completa  com a participação do Ministério  Público e,  por último,  com o julgamento do Poder 
Judiciário.

No dia-a-dia das rodovias federais,  a PRF tem dois parceiros institucionais que com ela 
divide  a  mesma circunscrição:  o  DNIT e  a  ANTT.  Com esses  dois  órgãos  existem termos  de 
cooperação  celebrado  em  sede  de  suas  Direções  Gerais.  Do  mesmo  modo  existe  Convênio 
celebrado entre o DPRF e o a Procuradoria-Geral do Ministério Público do Trabalho com o objeto 
de melhorar o enfrentamento à exploração de trabalhadores em áreas rurais e fiscalizar o excesso de 
horas a que são submetidos empregados do setor de transporte.
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A 3ª SRPRF juntamente com a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, as Agências 
Municipais  de  Trânsito,  Polícia  Civil,  IBAMA,  Receita  Federal,  Ministério  da  Agricultura, 
AGEPEN,  e  outras  agências  de  fiscalização  e  regulatórias,  dos  poderes  federal,  estadual  e 
municipal, figuram como parceiros nas mais diversas ações.  

Existem ainda  Acordos de Cooperação firmados entre a PRF e outros órgãos, tais como: 
Ministério  Público  do  Estado  de  Mato  Grosso  do  Sul,  SAMU,  Corpo  de  Bombeiros  Militar, 
Prefeituras  Municipais,  Detran  e  ainda,  de  Cooperação  Técnica  em  nível  nacional  com  o 
SEST/SENAST,  cujo  objeto  é  a  realização  dos  Comandos  de  Saúde  nas  rodovias,  tendo  com 
principal alvo os motoristas profissionais.

2 PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS

2.1 Planejamento da unidade

    Neste  Item e  em seus  subitens  será  revisitado  o  planejamento  estratégico  da  Instituição, 
estratégias, metas e planos de ação a fim de atingir os objetivos institucionais e de governo.

      O Planejamento estratégico da PRF compreende o período 2012-2020 e foi elaborado no mais 
alto nível de comando, ou seja, na Direção-Geral. A partir dele são elaborados os planejamentos em 
nível tático pelas diversas áreas da administração central.

Às Unidades Desconcentradas, caso desta Superintendência Regional, cabe a elaboração do 
planejamento em nível tático e operacional, observando as diretrizes para o planejamento definidas 
pelas áreas da Direção-Geral.

O Planejamento Estratégico da PRF definiu a declaração de missão, visão de futuro e valores 
da Instituição.

Missão: GARANTIR SEGURANÇA COM CIDADANIA NAS RODOVIAS FEDERAIS E 
NAS ÁREAS DE INTERESSE DA UNIÃO.

Visão de futuro: SER RECONHECIDA PELA SOCIEDADE POR SUA EXCELÊNCIA E 
EFETIVIDADE NO TRABALHO POLICIAL E NA INDUÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA DE 
SEGURANÇA E CIDADANIA.

O planejamento estratégico da PRF também sinalizou no sentido de intensificar o orgulho de 
pertencer  à Instituição e  fortalecer  os valores  institucionais  de PROFISSIONALISMO, ÉTICA, 
EQUIDADE,  PROATIVIDADE,  CORDIALIDADE,  COMPROMETIMENTO,  ESPÍRITO  DE 
EQUIPE, TRANSPARÊNCIA e RESPONSABILIDADE SOCIAL.

Como restou demonstrado nos itens 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, o Planejamento Estratégico da PRF 
está totalmente vinculado às suas competências institucionais, bem como ao Plano Plurianual – PPA 
2012-2015. Todos os macroprocessos da Instituição apresentados nos quadros constantes dos itens 
1.3 e 1.4 estão totalmente vinculados aos Objetivos de Governo do PPA.

A única  área  que  tem detalhado  suas  metas  até  as  Unidades  Desconcentradas  foi  a  área 
operacional  –  Coordenação-Geral  de  Operações.  Este  detalhamento  foi  efetuado  por  meio  da 
Instrução de Serviço nº 001/2013, de 02/01/2013. Nela restaram definidos os Indicadores e metas 
para esta UJ. A partir  daí detalharam-se a metas até as Delegacias,  definindo ações para o seu 
atingimento e os planos de ação decorrentes.
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         Cada uma dessas áreas obedece a um Plano Diretor vinculado, naturalmente, ao planejamento 
estratégico.  Durante  o  ano de 2013 as  citadas  áreas  trabalharam na  elaboração de  seus  planos 
diretores, bem como nos desdobramentos de cada objetivo estratégico estabelecido. Essa tarefa não 
foi completada na integra no exercício aqui relatado, ficando, portanto, sua confecção final para o 
exercício 2014.

Todos  os  dirigentes  regionais,  Superintendentes  e  Chefes  de  Distrito,  na  condição  de 
integrantes  da  alta  administração  da  Instituição  tomam  parte  na  realização  do  planejamento 
estratégico.

Para  perseguir  as  metas  definidas  nos  planos,  a  atividade  rotineira  obedeceu  a  criterioso 
levantamento de pontos críticos de acidentes, criminalidade e infrações de trânsito, utilizando os 
diversos Sistemas de Informações Gerenciais, os quais orientam o planejamento das ações diárias 
de policiamento.

 Esse planejamento é difundido ao efetivo por meio de Cartões Programa de Policiamento 
Ostensivo Rodoviário, onde a chefia de Policiamento da Delegacia ou o próprio chefe de Delegacia 
faz constar os itinerários de patrulhamento, pontos de parada e abordagens e as metas ao longo do 
dia e da rodovia.

Além  desse  planejamento  da  ação  diária,  têm-se  também as  Operações  de  calendário  – 
feriados e festas nacionais. Essas Operações têm por objetivo reforçar o policiamento e diminuir os 
riscos de sinistro potencializado pelo aumento do fluxo de veículos e pessoas nas rodovias, além 
dos quatro fatores críticos de acidentes graves eleitos pela PRF que são: o excesso de velocidade, a 
ultrapassagem indevida, alcoolemia e ausência de atenção na condução de veículos. Dessa Forma a 
fiscalização rigorosa dessas condutas é a tônica da atividade finalística voltada para a segurança no 
trânsito.

O enfrentamento à criminalidade também é alvo de previsão de reforço por meio de operações 
especiais de combate ao crime, como a realização da etapa regional da Operação Sentinela que 
ocorreu durante todo o ano nos principais pontos de ligação à fronteira, também, Operações de 
fiscalização do transporte de passageiros, produtos perigosos e excesso de peso.

Aliada a esse planejamento,  foi  estabelecida estratégia  de manter intenso diálogo com a 
imprensa a fim de sensibilizar a sociedade quanto aos riscos que envolvem a direção veicular em 
rodovias, bem como o papel protagonista que cabe ao motorista na construção de um trânsito mais 
seguro. 

No campo do enfrentamento à criminalidade, a principal estratégia foi intensificar com a 
presença  ostensiva,  as  rotas  mapeadas  com  ocorrência  de  tráfico  de  drogas,  contrabando  e 
descaminho, armas, veículos furtados ou roubados, etc.; a interação da área de Inteligência com os 
demais  órgãos  policiais  e  Ministério  Público,  também permitiu  ações  integradas  de  combate  a 
grupos criminosos.

O Comando e Controle foi fundamental para o acompanhamento das ações, ocorrências e 
monitoramento.  Todas  as  ocorrências  de  relevância,  bem  como  manifestações  sociais  foram 
imediatamente comunicadas a Central de Informações Operacionais, a qual difundiu a informação 
para a Central Nacional e para as chefias imediatas, o que permitiu intervenção adequada e rápida, 
beneficiando a Sociedade, objetivo desse serviço, com a informação através das diversas mídias 
disponíveis.

Dentro desse planejamento a educação para o trânsito foi realizada em três vertentes:
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Primeira  Vertente -  A  forma  tradicional  de  realizá-la,  ou  seja,  palestras,  comandos 
educativos, distribuição de material informativo, visitas a escolas, empresas, etc.

Em parceria com o Ministério Público Estadual de Dourados/MS,  no projeto “Promotoria 
Comunitária, Ministério Público mais perto de você”. Cinco escolas foram atendidas pelo projeto, 
sendo um total  de 3.400 alunos sensibilizados pelas  palestras  educativas  da Polícia  Rodoviária 
Federal.

Segunda Vertente –  Formas inovadoras, como o Projeto CINEMA RODOVIÁRIO que, 
através da CRET - Comissão Regional de Educação para o Trânsito, foi implantado no dia 22 de 
abril/13  no  estado  do  MS,  sendo  primeiramente  apresentado  para  usuários  da  rodovia  nas 
Delegacias da Polícia Rodoviária Federal de Dourados, Rio Brilhante e Campo Grande, estendendo-
se posteriormente a todo o estado. Oportunidade em que os condutores são abordados e fiscalizados 
pelo  policial,  posteriormente  são  convidados  a  assistirem  uma  esplanação,  de  no  máximo  10 
minutos de duração, no qual através de apresentações com vídeos no próprio posto policial, são 
abordados temas referentes ao trânsito, enfatizando as formas adequadas de comportamento dos 
condutores  que  circulam  nas  rodovias,  com  intuíto  de  diminuir  o  número  de  acidentes  e, 
consequentemente vítimas fatais ou lesionadas. Verifica-se por parte do usuário bastante empatia 
com esta forma de abordagem preventiva.  Não raro,  as palestras se encerram com aplausos do 
público, em agradecimento à PRF pela iniciativa do projeto. Cabe ressaltar que nas fiscalizações do 
Cinema Rodoviário, o condutor também é submetido ao teste do etilômetro. Se constatada alguma 
infração  de  trânsito  no  veículo  o  condutor  é  notificado  ou  até  mesmo  ser  encaminhado  para 
delegacia de polícia caso haja contra si mandado de prisão ou flagrante delito.  

Nesta etapa de implantação do Cinema Rodoviário no MS, 1344 pessoas, entre passageiros e 
condutores foram sensibilizadas. Ao longo do ano, 12.584 pessoas assistiram às apresentações do 
Cinema Rodoviário em todo o estado. 

        TEATRO DE BONECOS – Forma lúdica de educação para o trânsito,  em que policiais 
rodoviários  federais,  apresentam  teatro  educativo  através  de  manipulação  de  fantoches 
caracterizados de personagens variados. O público-alvo é de crianças com idade até 10 anos. As 
apresentações são  em escolas públicas e privadas de todo o estado do Mato Grosso do Sul, como 
também em ações de parcerias com outros órgãos. Em 2013, mais de 5000 crianças assistiram às 
apresentações.

FETRAN  –  Festival  Estudantil  Temático  Teatro  para  o  Trânsito.  Projeto  ainda 
relativamente  recente,  abrange  todo  o  estado  do  MS,  e  propicia  a  participação  de  crianças  e 
adolescentes a representarem suas escolas no Festival, onde apresentam através do teatro, peças que 
abordem temas  relacionados  ao  trânsito.  As  escolas,  públicas  ou  particulares,  são  inscritas  por 
categorias, sendo elas infantil, infanto-juvenil e juvenil, com premiações às escolas e aos alunos 
vencedores nas seletivas regioanais e na etapa final do festival, incluindo uma viagem cultural para 
Brasília, aos primeiros colocados de cada categoria.

      Em  2013,  180  escolas  estiveram  inscritas  nesta  modalidade  inovadora  e  até  o  
fechamento  deste  relatório,  os  números  de  2014 já  ultrapassam 230 escolas,  o  que  reafirma  o 
sucesso do projeto. 

             A CRET/MS tinha como meta sensibilizar 15000 pessoas em 2013, contudo, mais de 
25000 pessoas foram atingidas com as diversas ações e projetos de educação no trânsito.

 

Terceira  Vertente  -  Cada  fiscalização  com  abordagem  revestiu-se  de  um  ato  também 
pedagógico e foi encarada como oportunidade de reflexão e mudança de comportamento. Embora 
haja autuações sem abordagem e com equipamentos de operação autônoma, a prioridade sempre foi 
o  contato da Instituição com o cidadão,  o qual,  longe de ser  um infrator  a  ser perseguido,  foi 
encarado como um potencial parceiro na promoção de um trânsito mais seguro.
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A Lei 12.760 que endureceu as condutas relativas a dirigir embriagado foi um importante 
instrumento a serviço da segurança. Estatisticamente, ao longo dos anos, a embriaguez ao volante 
não  é  o  maior  fator  contribuinte  para  ocorrência  dos  sinistros  em rodovias  federais,  mas  tem 
importante atenção do órgão, exceção se faz para os perímetros urbanos. Por outro lado, a grande 
visibilidade dada pela mídia a essas mudanças, a modalidade de fiscalização ostensiva, o receio de 
ser apanhado, entre outros, criou um clima favorável para a reflexão em direção a mudança de 
comportamento. Naturalmente a PRF aproveitou essa excelente oportunidade para maximizar seus 
resultados.

Não raro, essas abordagens culminaram, também, em ações de combate ao crime, pois delas 
puderam surgir e surgiram desdobramentos de várias prisões, apreensões de armas, drogas, entre 
outros.  Na  verdade,  o  policiamento  ostensivo  tem  o  condão  de  promover  segurança  em  sua 
plenitude, seja segurança e fluidez do trânsito ou o enfrentamento à criminalidade.

Na  verdade,  verificou-se  que  o  elemento  mais  forte  de  enfrentamento  a  violência  é  a 
fiscalização,  pois  o  crime  também  circula,  tanto  pela  locomoção  de  criminosos,  quanto  pela 
movimentação de produtos ilícitos. As Prisões, apreensões e autuações, são as consequências de 
uma fiscalização devidamente realizada em hora e lugar adequado. O alinhamento de cada policial, 
de cada servidor, neste sentido é trabalhado durante todo o exercício e terá continuidade nos anos 
seguintes.

Apesar  dos  objetivos  institucionais  terem  sido  alcançados  ainda  existem  dificuldades 
estruturais no suporte a atividade fim que demandará correções em 2014 e exercícios seguintes.

No exercício de 2013 a regional iniciou processo de contratação de serviços de remoção, 
guarda e Leilão de veículos de terceiros, com o objetivo de solucionar a problemática existente em 
relação a este tema não tendo sido completado em razão dos tramites legais necessários. 

Registramos ainda a deficiência de efetivo, apesar do ingresso de novos servidores o número 
de aposentadorias previstas para 2014 não permite ainda se falar em um incremento fiscalizatório 
em quantidade de policiais. Pode-se afirmar também que a quantidade de policiais é insuficiente 
para todas as demandas legais de atribuição da PRF.

2.2 Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados

2.2.1 Programa temático 
          Não se aplica a esta UJ.

2.2.1.1 Análise situacional  
           Não se aplica a esta UJ.

2.2.2 Objetivo 
         Não se aplica a esta UJ.

2.2.2.1 Análise situacional
           Não se aplica a esta UJ.

2.2.3 Ações

2.2.3.1 Ações – OFSS
            Não se aplica a esta UJ.
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2.2.3.2 Ações/subtítulos – OFSS  
QUADRO 3.2.3.2 – AÇÃO/SUBTÍTULOS – OFSS

Identificação da Ação
Código Tipo: 20IC
Descrição  Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras – ENAFRON

Iniciativa

 03DO Implementação da Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras para 
os 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: 0825

Programa Código:  2070              Tipo: 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 Anual - 2013
Execução Orçamentária e Financeira

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 
2013

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados

Não 
Processado

s
0001 10338312,70 10338312,70 10338312,70 1847966,11 1845677,28 8490346,59

Execução Física da Ação - Metas
Nº do 

subtítulo/ 
Localizador

Descrição da meta Unidade de 
medida

Montante

Previsto Reprogramado (*) Realizado

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

0001 3542062,88 1446047,70 9595,18 NÃO SE APLICA

 Fonte: SIAFI
   

QUADRO 3.2.3.2 – AÇÃO/SUBTÍTULOS – OFSS
Identificação da Ação

Código Tipo: 2723
Descrição  Policiamento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais

Iniciativa

 03EH 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 a 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: 0833

Programa Código: 2070                    Tipo: 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 Anual - 2013
Execução Orçamentária e Financeira

Nº do 
subtítulo/ 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013
Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados
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Localizador0001 4639040,62 4639040,62 4639040,62 4327737,74 4327737,74  311302,88

Execução Física da Ação - Metas
Nº do 

subtítulo/ 
Localizador

Descrição da meta Unidade de 
medida

Montante

Previsto Reprogramado (*) Realizado

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

0001 641347,13 523671,16 58683,17 NÃO SE APLICA

 Fonte: SIAFI

QUADRO 3.2.3.2 – AÇÃO/SUBTÍTULOS – OFSS
Identificação da Ação

Código Tipo: 8698
Descrição Manutenção e Modernização dos Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação

Iniciativa
03E1 Provimento de infraestrutura adequada para os órgãos policiais da União e promoção 
da atualização tecnológica, aparelhamento e manutenção das soluções implementadas

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 de prova 
material.  Código: 0830

Programa Código:  2070             Tipo: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 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 1048781,55 1048781,55 1048781,55 868736,16 570298,04  180045,39

        
Execução Física da Ação - Metas

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador
Descrição da meta Unidade de 

medida

Montante

Previsto
Reprogramado 

(*) Realizado

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

0001 6591367,10 6107981,10 298887,07 NÃO SE APLICA

 Fonte: SIAFI
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QUADRO 3.2.3.2 – AÇÃO/SUBTÍTULOS – OFSS
Identificação da Ação

Código Tipo: 86A1
Descrição Processamento e Arrecadação de Multas Aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal

Iniciativa

03EH 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 a 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: 0833

Programa  Código: 2070                        Tipo: 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 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        4.195,22 
           4.195,

22 4195,22 4195,22 4195,22  4195,22
        

Execução Física da Ação - Metas
Nº do 

subtítulo/ 
Localizador

Descrição da meta Unidade de 
medida

Montante

Previsto Reprogramado (*) Realizado

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

0001 00,00 00,00 00,00 NÃO SE APLICA

 Fonte: SIAFI   

QUADRO 3.2.3.2 – AÇÃO/SUBTÍTULOS – OFSS
Identificação da Ação

Código Tipo:7U23

Descrição
Implementação do Plano Nacional de Segurança Pública para a realização dos Grandes 
Eventos

Iniciativa

03EE Adequar os serviços prestados pelos órgãos e outras instituições de segurança pública 
para o aumento da demanda ocasionada pelos grandes eventos, com prioridades para as 
sedes da Copa 2014

Objetivo

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: 0832

Programa Código:     2070             Tipo: 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 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
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0001 
  654.413

,45        654.413,45 654413,45 654413,45 654413,45   
        

Execução Física da Ação - Metas
Nº do 

subtítulo/ 
Localizador

Descrição da meta Unidade 
de medida

Montante

Previsto Reprogramado (*) Realizado

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

0001 00,00 00,00 00,00 NÃO SE APLICA

 Fonte: SIAFI   

        QUADRO 3.2.3.2 – AÇÃO/SUBTÍTULOS – OFSS
Identificação da Ação

Código Tipo:20UB
Descrição Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário
Iniciativa 00WD Fiscalização de serviços de transporte rodoviário

Objetivo

Propiciar maior segurança ao usuário e a conservação da infraestrutura rodoviária, por meio 
da fiscalização e da utilização de sistemas e equipamentos de controle dos limites de 
velocidade e de pesagem contínua Código: 0280

Programa Código: 2075             Tipo:Transporte Rodoviário                                                              
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 147693,44 147693,44 147693,44 0,00 0,00 147693,44

        
Execução Física da Ação - Metas

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador
Descrição da meta Unidade de 

medida

Montante

Previsto Reprogramado (*) Realizado

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

0001 00,00 00,00 00,00 NÃO SE APLICA

 Fonte: SIAFI

QUADRO 3.2.3.2 – AÇÃO/SUBTÍTULOS – OFSS
Identificação da Ação

Código Tipo: 2000
Descrição Administração da Unidade
Iniciativa
Objetivo Código:
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Programa Código: 2112        Tipo : Programa de Gestão e Manutenção do ministério da Justiça
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 
3592568,8

7 3592568,87 3592568,87 3191301,45 3190559,1 742,35 401267,42
        

Execução Física da Ação - Metas
Nº do 

subtítulo/ 
Localizador

Descrição da meta Unidade de 
medida

Montante

Previsto Reprogramado (*) Realizado

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

0001 356100,63 284369,46 70355,55 NÃO SE APLICA

 Fonte: SIAFI

QUADRO 3.2.3.2 – AÇÃO/SUBTÍTULOS – OFSS
Identificação da Ação

Código Tipo: 2004

Descrição
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus 
Dependentes

Iniciativa
Objetivo Código:
Programa Código:   2112         Tipo: Programa de Gestão e Manutenção do ministério da Justiça 
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 
    1.089,0

0            1.089,00 1089,00 1089,00 1089,00   
        

Execução Física da Ação - Metas
Nº do 

subtítulo/ 
Localizador

Descrição da meta Unidade de 
medida

Montante

Previsto Reprogramado (*) Realizado

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

0001 00,00 00,00 00,00 NÃO SE APLICA

 Fonte: SIAFI
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QUADRO 3.2.3.2 – AÇÃO/SUBTÍTULOS – OFSS
Identificação da Ação

Código Tipo: 14VN
Descrição Apoio à Realização de Grandes Eventos
Iniciativa
Objetivo Código:

Programa
Código: 2125 Tipo: Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão

Unidade Orçamentária MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
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 623714,32 623714,32 623714,32 623714,32 623714,32   

        
Execução Física da Ação - Metas

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador
Descrição da meta Unidade de 

medida

Montante

Previsto Reprogramado (*) Realizado

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

0001 00,00 00,00 00,00 NÃO SE APLICA

 Fonte: SIAFI

QUADRO 3.2.3.2 – AÇÃO/SUBTÍTULOS – OFSS
Identificação da Ação

Código Tipo: 8785
Descrição Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC
Iniciativa 02DB Aperfeiçoamento dos processos de gerenciamento intensivo de projetos estratégicos

Objetivo

Aperfeiçoar o processo de alocação e de gestão dos recursos públicos mediante o 
fortalecimento e a integração das funções de planejamento, orçamento, execução, 
monitoramento, avaliação e controle de políticas públicas Código: 0607

Programa Código: 2038      Tipo : Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública
Unidade Orçamentária MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
Ação Prioritária ( X ) Sim      (   )Não          Caso positivo: (X )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  33.632,69  33.632,69 33632,69 33632,69 33632,69   

        
Execução Física da Ação - Metas

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador
Descrição da meta Unidade de 

medida

Montante

Previsto Reprogramado (*) Realizado

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
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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

0001 00,00 00,00 00,00 NÃO SE APLICA

 Fonte: SIAFI

       
2.2.3.3 Ações não previstas na LOA 2013 – Restos a Pagar não processados – OFSS
           Não se aplica a esta UJ.

2.2.3.4 Ações – Orçamento de Investimento – OI
           Não se aplica a esta UJ.

2.2.3.5 Análise situacional
           Não se aplica a esta UJ.

2.3 Informações sobre outros resultados da gestão

             Durante o ano de 2013, a 3ªSRPRF desenvolveu junto com a SPF e seus núcleos, NMP, 
NURAM, NOE, CIOP, CRET, BASE DOA/MS, Delegacias e Postos, diversas ações de combate à 
criminalidade, principalmente na região de fronteira, bem como ações específicas para a redução do 
número de acidentes e mortos nas rodovias do Mato Grosso do Sul.

Estas ações foram desenvolvidas de acordo com os objetivos estratégicos da PRF, os quais 
priorizam a excelência do trabalho policial, para que seja oferecido um atendimento de qualidade ao 
usuário  da  rodovia,  sem que haja  detrimento  da  autoestima,  segurança,  saúde  e  motivação  do 
servidor.

Operações que fortaleceram a segurança viária, com foco nas principais causas de acidentes, 
quais  sejam,  embriaguez  ao  volante,  excesso  de  velocidade,  motocicletas  e  ultrapassagens 
indevidas, foram desenvolvidas em todo o Estado e principalmente na BR163, onde se concentra o 
maior número de acidentes no MS.

Todas as solicitações e convocações da administração central do DPRF foram atendidas, 
principalmente da Coordenação Geral de Operações, com diversas convocações de servidores para 
atuarem dentro e fora do estado, em áreas de interesse da instituição.

Em  consonância  à  Gestão  Participativa,  durante  as  reuniões  realizadas  em  todas  as 
delegacias da 3ª SR-PRF/MS, diversas sugestões e solicitações foram apresentadas pelo efetivo. 
Algumas delas foram transformadas em projetos ou metas pela SPF, com o intuito de promover 
melhor suporte operacional à atividade-fim. Equipamentos, viaturas e cursos de capacitação foram 
pleiteados junto à Coordenação Geral de Operações. Convênios e parcerias foram firmados com a 
finalidade de suprir algumas destas necessidades. Pode-se citar o exemplo do Ministério Público do 
Trabalho,  que tem cada  vez  mais  e  aproximado da PRF no Estado,  realizando  constantemente 
doações de equipamentos de interesse da instituição, por meio de Termos de Ajuste de Conduta 
firmados com empresas infratoras. 

Segue a descrição de algumas das ações desenvolvidas pela SPF no ano de 2013:
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a. Continuação do projeto de adequação de um ônibus para ser utilizado em operações, campanhas 
educativas, exibição do cinema rodoviário e em apoio ao efetivo quando da reforma de postos, etc, 
que encontra-se em fase de acabamento.

b. Cedência de servidores para desenvolvimento do Projeto Parte Diária Eletrônica Nacional, que 
entrou em operação em nosso estado em 01/12/2013 e também do Sistema  BRCrime, que tinha 
previsão para início de operação em dezembro de 2013, porém houve atraso no cronograma e pode 
ter início a qualquer momento.

c. Aquisição de equipamentos obtidos por meio de convênios e de parcerias com o MPT, a saber: 
notebooks de alto desempenho, para facilitar o uso de softwares mais robustos, 02 (dois) elevadores 
elétricos para auxiliar na revista de veículos, que foram instalados nos Postos PRF da Ponte do Rio 
Paraguai e de Rio Brilhante, 25 trenas eletrônicas, sendo distribuídas da seguinte forma: 01 (uma) 
para cada posto PRF, 01(uma para o Núcleo de Operações Especiais, 01 (uma) para o Núcleo de 
Serviços Gerais, 01 (um) tanque e bomba de abastecimento para a aeronave, com capacidade para 
3000 litros, homologada pelo INMETRO e BR Aviation , o que permitirá a atuação da aeronave nas 
10 delegacias do estado, e também em outras regionais, quando solicitado pela CGO. Em 2014 
serão entregues vários equipamentos que serão utilizados no policiamento ostensivo. Em janeiro de 
2015, serão entregues 09 (nove) veículos GM/Cruze.

d. Empréstimo junto à DCC de 08 (oito) carabinas MD 97 para apoio a Operação Enxame, dos 
quais 04 (quatro) permaneceram no estado.

e.  Disponibilização  de  05  (cinco)  viaturas  pertencentes  à  carga  do  NOE,  com  o  objetivo  de 
estruturar os GPTs (Grupo de Policiamento Tático) nas delegacias 3/1, 3/3, 3/4, 3/8 e ,/9.

f. Aquisição de 01 (uma) viaturas junto ao Canil Central, para utilização do Canil MS.

g . Realização de Curso de Motociclista Batedor na Polícia Do Exército em Campo Grande /MS, 
onde foram formados 4 servidores;

h. Realização de Curso de Choque em parceria com a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, onde 
foram formados 5 policiais;

i. Aquisição junto a CGO de 05 viaturas novas para o NOE/MS, que chegaram em Fevereiro/2014.

j. Execução de cerca de 42 (quarenta e duas) operações de apoio à CGO.

k. Execução de 92 operações regionais,  todas constantes no Planejamento Operacional  2013. O 
Planejamento  contemplava  199  operações  regionais  distribuídas  pelas  10  (dez)  delegacias  da 
regional, porém não foi possível a realização de todas, devido a operações a nível nacional que 
exigiu a mobilização de grande parte do efetivo.

l. Realização da Operação Enxame de 11/07 a 30/09/13, como resposta ao atentado em forma de 
incêndio a dois veículos que encontravam-se estacionados no pátio do Posto da PRF pertencentes a 
dois  Policiais  Rodoviários  Federais  que  encontravam-se  realizando  flagrante  de  apreensão  de 
carreta com cigarro contrabandeado, na Polícia Federal de Naviraí/MS. A Operação contou com o 
apoio da DCC e da DOA, assim como de várias instituições de segurança pública, como PC, PM, 
DOF, PF e EB.
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m.  Aproximações  institucionais  foram  realizadas  junto  ao  DOF,  PC  (GARRAS),  comando  da 
Polícia Militar, PMRE, Receita Federal, Ibama, Incra, DNIT, para que problemas e conflitos de 
qualquer natureza na atividade-fim sejam minimizados e resolvidos com celeridade.

n. Participação nas reuniões e operações do GGIFROM/SEJUSP.

o. Intensificação do apoio operacional, com emprego do Corpo de Motociclistas, principalmente em 
delegacias críticas com relação a número de acidentes e mortos.

p. Realização de operações temáticas de fiscalização de produtos perigosos, excesso de peso, e em 
conjunto com a ANTT, com o objetivo de capacitar novos policiais.

q. Realizados 04 Comandos de Saúde, sendo distribuídos nas delegacias de Dourados, Coxim, Três 
lagoas, Bataguassu e Campo Grande.

r. Realizadas diversas ações de Educação para o trânsito, em apoio a escolas públicas e particulares 
do estado, ao Ministério Público de Dourados, a empresas de transporte, etc, utilizando Teatro de 
Bonecos, Cinema Rodoviário e Palestras.

s. Realizado Fetran/MS com participação de 180 escolas públicas  e particulares  do Brasil  e 02 
escolas da Bolívia e 01 do Paraguai. 

t. Durante a Semana Nacional de Trânsito foram desenvolvidas ações de educação para o trânsito 
em parceria com o Detran, Agetran e Polícia Militar, nos municípios de Campo Grande, Corumbá, 
dourados, Jardim, Paranaíba, Coxim e Três Lagoas, onde foram sensibilizadas 4720 pessoas, entre 
crianças, jovens e adultos.

u. Avaliação do tempo para fechamento dos boletins de acidentes, levando-se em consideração as 
características de cada situação, permitindo o tratamento mais técnico das ocorrências, deixando de 
vincular o seu encerramento ao término do plantão dos policiais. 

v. Desenvolvimento de operações pontuais a fim de conscientizar a sociedade, de forma efetiva, 
sobre temas relacionados diretamente à ocorrência de acidentes, como a carga horária de trabalho 
dos  motoristas  profissionais,  a  embriaguez  ao  volante,  fiscalização  de  motocicletas,  e 
principalmente quanto a conduta dos condutores nas rodovias federais, esta última com divulgação 
na mídia nacional (Fantástico – Rede Globo), com o objetivo de levantar a discussão quanto ao 
impacto  dos  acidentes  nos  gastos  da previdência  social  a  ser  pago pelo  motorista  causador  do 
mesmo.

w. Elaboração de Ordens de Missão baseadas em estudos estatísticos realizados pelo NURAM, a 
fim de assessorar as delegacias quanto ao planejamento das operações nacionais, para a busca de 
reduções significativas do número de acidentes, feridos e mortos nas rodovias federais do MS.

         Segue abaixo quadros demonstrativos e comparativos das metas estabelecidas pela CGO, 
conforme normativas  operacionais  e  PPA para  o  período 2012/2015 que  estabeleceu  metas  de 
fiscalização  de  pessoas,  veículos,  testes  de  alcoolemia  e  educação  para  o  trânsito  para  o 
Departamento de Polícia Rodoviária Federal, bem como outros resultados operacionais alcançados 
pela 3ª SRPRF/MS:
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 Metas desdobradas do PPA para a 3ª SRPRF/MS:
METAS OPERACIONAIS EXERCÍCIO 2013 – IS 001/2013 - CGO

QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS

Pessoas Fiscal. Veículos Fiscal. Testes de Alcoolemia
Pessoas  abrangidas por 
ações de Educação p/o 

trânsito
META REAL. % META REAL. % META REAL. % META REAL. %
301.500 375.562 25% 301.500 456.237 51% 81.360 74.315 -9% 15.030 25.000 66%

 Comparativos de outros resultados:

AUTOS DE INFRAÇÕES:

Descrição 2012 2013 VARIAÇÃO %
Total de Autos 84.646 82.044 -3,07%
Autos cancelados 55.879 45.034 -19,4%
Autos pendentes 1.238 1.336 7,91%
Autos válidos 69.504 80.758 16,19%
Com abordagem 53.852 70.277 30,50%
Sem abordagem 30.290 10.481 -65,39%

APROVEITAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÕES:
 Autos cancelados:      561 (0,67%)

 Autos pendentes:   1.336 (1.61%)

 Autos válidos: 80.758 

PRINCIPAIS INFRAÇÕES:
Avançar o sinal vermelho: 91
Motocicleta irregular 369
Licenciamento vencido: 5.430
Sem doc. de porte obrigatório 3.357
Sem cinto de segurança 5.974
Sob influência de álcool 1.924
Excesso de peso 1.334
Excesso de velocidade 4.139
Criança em desacordo 607
Ultrapassagem proibida 25.191
ANTT Carga 978
ANTT passageiros 91
Produto Perigoso 3.234

ACIDENTES:

NUMEROS DOS ACIDENTES – comparativo 2012-2013 – nº absolutos
Descrição 2012 2013 Variação

Qtd Acidentes 3329 3722 10,58%
Qtd Ferido Leve 1675 1768 5,26%
Qtd Ferido Grave 764 765 0,13%
Qtd Morto 174 231 24,67%
TAXAS DOS ACIDENTES – comparativo 2012 – 2013 - frota de veículos
Taxa de Mortalidade 2,28% 2,85% 21,40%
Taxa de Acidentes graves 10,05% 9,94% 1,16%
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Analise Critica:
A tabela acima, permite verificar uma variação no aumento da Taxa de Acidentes nos 

anos de 2012 para 2013 no valor de 10,55%, e na Taxa de Mortalidade no percentual de 21,40%, tal 
aumento se deve,  parcialmente,  devido ao aumento de frota de veículos do país que variou em 
6,69%, segundo o site oficial Denatran. Outro fator, que incidiu significativamente é um aumento 
de acidente tendo causa principal obras e/ou defeitos na via que variou daquele ano para o ano 
seguinte em 71,17% a mais no número de acidentes. Ainda, em corroboração ao referido percentual, 
o  comportamento  do  usuário  na  via,  piorou  tendo  em vista  que  o  desrespeito  a  sinalização,  a 
ultrapassagem  indevida  e  a  velocidade  incompatível  impactaram  diretamente  no  aumento  dos 
índices de acidente e de mortalidades, pulando em 2012  de 414 para  598 em 2013, construindo 
para uma elevação em 30,71%.

CRIMINALIDADE
Comparativo 2012 e 2013 

Apreensão de Drogas
OCORRÊNCIAS UNIDADE 2012 2013 %2012-2013

Anfetaminas/Barbitúricos Unidade 0 0 0

Haxixe Unidade 25.085 0 0

Cocaína Grama 3.116.940 2.297.131 -27%

Crack Grama 154.905 76.902 -51%

Lança-perfume Frasco 0 100 100%

Maconha Grama 38.012.268 53.512.757 41%

Pés de Maconha Unidade 0 0 0

Outras Unidade 3.007 1.989 -34%

Total 377 403 7%

 Apreensão de Contrabando
OCORRÊNCIAS UNIDADE 2012 2013 %2012-2013

Bebida Litro 3.905 9.894 154%

CD/VHS/DVD Unidade 365.899 243.964 34%

Cigarro Pacote 1.409.661 2.312.256 64%

Combustíveis Litro 171 0 -100%

Equipamentos de Informática Unidade 12.199 26.197 115%

Eletrônicos Unidade 40.298 40.703 1%

Medicamentos Unidade 83.081 124.162 49%

Pneus Unidade 1.343 5.445 305%

Outras Unidade 473.553 2.411.238 409%

Diversos Grama 113.434.456 43.486.612 -62%

Total 1.126 1.470 31%

Apreensão de Armas
OCORRÊNCIAS UNIDADE 2012 2013 %2012-2013

Revólver Unidade 23 33 44%

Pistola Unidade 19 28 47%

Espingarda Unidade 11 7 -36%
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Fabricação Caseira Unidade 0 0 0

Fuzil Unidade 6 8 33,3%

Submetralhadora Unidade 0 2 100%

Total de Armas de Fogo Unidade 59 78 32%

Armas Brancas Unidade 0 3 100%

Total Geral de Armas Unidade 61 81 33%

Total de Ocorrências 42 51 22%

Apreensão de Munições
OCORRÊNCIAS UNIDADE 2012 2013 %2012-2013

Calibre 22/32 Unidade 9.848 5.525 -44%

Calibre 38 Unidade 5.135 2.543 -51%

Calibre 40 Unidade 55 50 -9%

Calibre 380 Unidade 2.209 682 -69%

Calibre 762/308 Unidade 95 2.012 202%

Calibre 223/556 Unidade 0 300 100%

Calibre 9mm Unidade 1.413 1.330 -6%

Outras Unidade 738 955 29%

Total de munições apreendidas Unidade 19.493 13.397 -31%

Total 60 66 10%

 Carga Roubada
OCORRÊNCIAS UNIDADE 2012 2013 %2012-2013

Alimentos Kilo 0 0 0

Eletrônicos Unidade 0 0 0

Outros Unidade 0 0 0

Total 0 0 0

Carga Recuperada
OCORRÊNCIAS UNIDADE 2012 2013 %2012-2013

Alimentos Kilo 0 0 0

Bebidas Litro 272 0 -100%

Eletrônicos Unidade 0 0 0

Combustíveis Litro 0 0 0

Outros Unidade 3 0 -100%

Total 3 0 -100%

 Meio Ambiente
OCORRÊNCIAS UNIDADE 2012 2013 %2012-2013

Animais Silvestres Unidade 5 2 -60%

Carvão m³ 335 612 83%

Madeira M³ 1.524 2.512 65%

Pescado Kilo 125 103 -18%

Transporte Incorreto de Substâncias Tóxicas -- 20 2 -90%

Outros Unidade 0 4 100%

Total de Ocorrências 41 71 73%
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Detenções
OCORRÊNCIAS 2012 2013 %2012-2013

Assaltantes a carga 4 0 -100%

Assaltantes a ônibus 0 0 0

Estrangeiros 16 25 56%

Mandado 122 140 15%

Tráfico de entorpecentes 409 363 -11%

Roubo/Furto de veículos 221 265 20%

Contrabando/Descaminho 107 106 -1%

Crimes de trânsito 403 640 59%

Crimes Ambientais 63 91 45%

Outros 267 296 11%

Total de Detidos 1612 1926 20%

 Crimes Diversos
OCORRÊNCIAS 2012 2013 %2012-2013

Assalto a ônibus 0 0 0

Assalto a veículo de carga 0 1 0

Assalto a veículo particular 1 1 0

Crimes contra a vida e patrimônio 3 4 34%

Falsificação de documento 37 0 -100%

Saque a carga 2 0 -100%

Trabalhador libertado 0 0 0

Veículos recuperados 261 315 21%

Crimes diversos 180 290 61%

Crimes de trânsito 343 598 74%

Total de ocorrências 795 1195 51%

Crianças e Adolescentes - Vítimas
OCORRÊNCIAS 2012 2013 %2012-2013

Criança 13 4 -70%

Adolescente 23 12 -48%

Total de menores vítimas 36 16 -56%

Total de ocorrências 15 6 -60%

Total de pessoas envolvidas 9 3 -67%

Total de pessoas detidas 4 2 -50%

Crianças e Adolescentes - Infratores
OCORRÊNCIAS 2012 2013 %2012-2013

Criança 2 0 0

Adolescente 124 111 -11%

Total de menores infratores 126 111 -12%

Total de ocorrências 94 69 -27%

Total de pessoas envolvidas 74 37 -50%

Total de pessoas detidas 44 24 -46
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Perfil das operações desenvolvidas - 2013
Operações de combate ao crime 42

Operações de trânsito 23

Operações em apoio a outras regionais
20

Operações em apoio a outras Instituições
19

 Ações da Atividade de Inteligência:

         Abaixo  demonstraremos todas as atividades desenvolvidas pelo NUINT/MS, para que 
possamos dimensionar os trabalhos realizados, investidos no que preceitua o Art. 4º das Normas 
Gerais da Atividade de Inteligência, quanto aos objetivos da atividade para o DPRF. Assim, 
poderemos avaliar o desempenho da atividade do NUINT/MS no período e verificar os resultados 
alcançados.

                  
TIPO DE DOCUMENTO QUANTIDADE

Relatório de Inteligência - RELINT 54

Mensagens - MSG 146

Plano de Op. de Inteligência - POI 09

Pedido de Busca - PB 34

Relatório de Missão - REMI 06
             
 Avaliação do Planejamento 2013:

a) Desenvolvimento das atividades; EXECUTADO; o NUINT/MS passou a 
desenvolver mais ações de auxílio ao policiamento de trânsito; executamos mais ações junto ao 
efetivo operacional, em operações específicas ou rotineiras; efetuamos convocações de policiais 
lotados nas descentralizadas com formação na área, para atender missões específicas da atividade de 
inteligência; prioridade na interação com os operacionais das Del’s e do NOE; interação direta com 
demais áreas tais como SPF, Del’s, NUCOM e NOE e descentralização da atividade, serão criadas 
as Bases Descentralizadas de Inteligência, fazendo com que cada Delegacia possa trabalhar suas 
prioridades na busca de conhecimento específico da região, com subordinação técnica ao NUINT, 
conforme prevê as Normas Gerais da Atividade de Inteligência.

b) Capacitar agentes da atividade de inteligência; EXECUTADO EM PARTE; policiais 
lotados no NUINT/MS participaram de capacitações diversas, o que ainda não esta a contento pois 
nem todos passaram por um processo de atualização.

c) Capacitar o maior número possível de policiais com o Curso Básico de Inteligência - 
CBI; EXECUTADO EM PARTE; Somente um policial foi capacitado. 

d) Nomear ELO –  Elemento de Ligação Operacional; PENDENTE; como nosso 
processo de capacitação de policiais ficou abaixo do esperado, conforme projeto apresentado a 
COINT, este núcleo optou por não apresentar ao Sr. Superintendente os nomes de policiais para 
ELO
 e) Criação de BDI – Base Descentralizada de Inteligência; EXECUTADO EM PARTE; 
Foi criado e implantado de imediato duas BDI's, que foram instaladas nas Del.3/4 –  Dourados e 
Del. 3/8 – Três Lagoas. Cada uma com um Agente Descentralizado de Inteligência.

f) Ampliar acesso às bases de informações oficiais; PENDENTE; existem vários tipos 
de banco de dados que podem ser úteis para levantamento e triagem das informações, estamos em 
tratativas, pois muitos deles requerem um ato formal de Termo de Cooperação Técnica entre os 
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órgãos. Nesta seara paira a celeuma causada pela SEJUSP/MS quanto aos acessos ao SIGO, que 
também está em tratativas incansáveis por parte do nosso Gestor desde o ano de 2012.

g) Segurança Orgânica; EXECUTADO EM PARTE; Já foi iniciado este ano no modo 
teste o SISTEMA DE CADASTRO DE PORTARIA, para registrar todas as pessoas que tem acesso 
às dependências da Sede e o SISTEMA DE REGISTRO DE VEICULOS AO PATIO INTERNO, 
cadastrando todos os veículos que entram e saem da sede, o banco de dados permanente será 
armazenado a partir de 2014.  Conseguimos reativar um projeto elaborado para a área de instalações 
e equipamentos, houve a liberação do recurso e está em execução pela SAF, mas só foram liberados 
recursos para reestruturação de alguns itens de segurança para a Sede da 3ªSRPRF. Iniciamos o 
cadastramento/recadastramento de todos os prestadores de serviço terceirizado. Ficou pendente 
avaliação de segurança orgânica das áreas e instalações das Delegacias e das Bases Operacionais, 
para que possam dar mais segurança aos policiais de serviço.

O ano de 2013 foi de grande importância e trabalho para a área, pois fomos amplamente 
utilizados na produção de conhecimento para a realização de Grandes Eventos como a Copa das 
Confederações e a Jornada Mundial da Juventude o que nos deixará mais habilitados para a 
realização da Copa do Mundo em 2014. 

A atividade de inteligência atuou de forma destacada também na regional, pois foram 
desenvolvidas diversas ações de produção de conhecimento que resultaram em ações operativas 
operacionais que acabaram por desbaratar quadrilhas envolvidas em verdadeiros esquemas de 
fraudes de documentos públicos, tráfico de drogas, contrabandos, abigeato, entre outras.

O grande progresso do ano foi a criação de duas BDI's que atuaram de forma 
satisfatória, uma vez que estamos iniciando a atividade no estado, existem alguns ajustes ainda a 
serem feitos para que possam melhor servir as Delegacias e melhor subsidiar o núcleo. Destacamos 
o trabalho executado pela BDI 08 de apoio administrativo à Delegacia, fugindo assim um pouco do 
que se requer da atividade, mas perfeitamente entendido neste primeiro momento, uma vez que o 
ADI Torres atuou por muitos anos em funções administrativas naquela descentralizada, mas que em 
nada atrapalhou no desempenho da mesma. A BDI 04 atuou de forma integrada com este núcleo e 
foi fundamental na produção de conhecimento das quadrilhas envolvidas com o Contrabando na 
região. 

De toda forma percebemos que as BDI's foram pouco acionadas pelas chefias de 
Delegacias, tanto para resolução de acontecimentos locais quanto para produção de conhecimentos 
de auxílio à gestão. Adiantamos que as BDI's sofrerão mudanças em sua estrutura, passando a ser 
uma Unidade Local de Inteligência, com Função Gratificada subordinada diretamente à Delegacia e 
não mais por Portaria do Superintendente.

Destaco o empenho dos policiais lotados no núcleo e nas BDI's que não mediram 
esforços para conduzir de maneira sábia e responsável as atividades e principalmente por terem 
tratado com total esmero as informações e os conhecimentos que tiveram ciência ou produziram. 

3 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO

3.1 Estrutura de governança

                      Essa UJ não possui em sua estrutura uma Área encarregada especificamente do  
acompanhamento do Sistema de Controle Interno, esta estruturação encontra-se presente no âmbito 
do Ministério da Justiça, Unidade a qual esta UJ é subordinada.  Inobstante, foi criado o Grupo de 
Acompanhamento  de  Auditoria  e  Fiscalização  pelo  DPRF que  tem acompanhado  as  demandas 
oriundas do TCU e CGU.
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                      Também foi implantado no DPRF o EPE – Escritório de Projetos Estratégicos, e 
publicada  a  sua  metodologia,  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.
                      Cabe ressaltar que a alta Administração deste DPRF tem envidado esforços no sentido 
de dotar a Instituição de uma área de assessoramento de controle interno, conforme Projeto de 
reestruturação do DPRF processo atualmente sob análise da Secretaria de Gestão do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e posterior encaminhamento à Casa Civil.
                      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 PRF. 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.

     3.2 Avaliação do funcionamento dos controles internos

QUADRO A.3.2 – 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

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
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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

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: não há

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.
(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.

3.3 Remuneração Paga a Administradores 
       Não se Aplica a esta UJ.     

3.4 Sistema de Correição

            A Corregedoria Regional, também denominada Seção de Corregedoria, está inserida no 
organograma da 3ª SRPRF, com subordinação funcional ao Sr. Superintendente Regional. Conta 
atualmente com 07 servidores, todos policiais rodoviários federais, sendo que deste total 04 estão 
lotados no Núcleo de Assuntos Internos.

            A competência da corregedoria regional está expressa no artigo 92 do Regimento Interno do 
Departamento de Polícia Rodoviária Federal, instituído pela Portaria nº 1375, do Sr. Ministro de 
Estado da Justiça, datada de 02 de agosto de 2007. O referido Regimento traz em seu bojo o elenco 
de  competências  atribuídas  às  unidades  correicionais  da policial  rodoviário  federal,  dentre  elas 
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destacamos: planejar, supervisionar, orientar e coordenar as atividades relacionadas com a conduta 
funcional e a eficiência das atividades dos servidores da Regional; proceder à análise de autuações 
administrativas  relacionadas  às  questões  disciplinares;  acompanhar  e  avaliar  os  trabalhos  das 
comissões de sindicância e processos administrativos disciplinares e orientar, no âmbito da Unidade 
Regional, na interpretação e cumprimento da legislação pertinente; elaborar e promover a execução 
de planos e programas de inspeção sistemática; receber e avaliar denúncias ou representações sobre 
irregularidades praticadas por servidores, além de analisar e instruir procedimentos administrativos 
disciplinares;  orientar,  controlar,  fiscalizar,  prestar  apoio  logístico  e  avaliar  os  trabalhos  das 
comissões disciplinares; dentre outras.

           Faz parte da estrutura das Corregedoria Regional o Núcleo de Assuntos Internos, cuja 
competência está fixada no artigo 93 do Regimento Interno do DPRF, responsável, entre outras 
atividades,  por:  auxiliar  no  planejamento  e  execução  das  atividades  pertinentes  à  Corregedoria 
Regional;  promover  a  execução  de  investigações  e  diligências  necessárias  à  instrução  ou 
instauração de procedimentos disciplinares, sob a supervisão do Chefe da Corregedoria Regional; 
receber  e  avaliar  denúncias  ou  representações  sobre  irregularidades  praticadas  por  servidores; 
fiscalizar o desenvolvimento das atividades dos servidores, nos respectivos locais de trabalho para 
prevenir e reprimir a prática de irregularidades no exercício do cargo, dentre outras.

          A Corregedoria Regional, seguindo orientação da Corregedoria Geral da PRF desenvolve 
ainda  dois  projetos  voltados  à  prevenção  da  corrupção,  um  direcionado  ao  público  interno, 
denominado “Corregedoria Participativa”,  que tem como objetivo principal  evitar  que pequenos 
desvios de conduta se transformem em ilícitos disciplinares. O outro, chamado de “Trânsito com 
Cidadania”  tem seu foco voltado ao  esclarecimento  do público  externo acerca  das  implicações 
legais e sociais de condutas, tidas inclusive como normais por parte dos cidadãos brasileiros, de 
oferecer vantagens a agentes públicos para que estes deixem de fazer o seu dever de ofício ou o 
façam de modo a beneficiar determinada pessoa em detrimento dos direitos de outras.

          Cumpre ressaltara que estes projetos estão passando por reformulações com o intuito de 
corrigir distorções e aperfeiçoar procedimentos, motivo pelo qual no ano de 2013, a ação “Trânsito 
com  Cidadania”  ficou  praticamente  paralisada,  entretanto,  temos  informações  da  Corregedoria 
Geral que a reformulação deve ser concluída no ano de 2014 e ambos os projetos serão incluídos 
nas prioridades da Polícia Rodoviária Federal.

Apresentamos abaixo uma tabela contendo os dados relativos ao exercício 2013.
PROCEDIMENTOS INSTAURADOS - 2013 Quantidade Fonte
Processos Administrativos Disciplinares 2 CGU-PAD
Sindicâncias Administrativas Disciplinares 36 CGU-PAD
Ritos Sumários 0 CGU-PAD
Total de Procedimentos 38 CGU-PAD
PROCEDIMENTOS ENCAMINHADOS PARA JULGAMENTO - 2013 Quantidade Fonte
Processos Administrativos Disciplinares 02 CGU-PAD
Sindicâncias Administrativas Disciplinares 32 CGU-PAD
Ritos Sumários 00 CGU-PAD
Total de Procedimentos 34 CGU-PAD
PROCEDIMENTOS JULGADOS - 2013 Quantidade Fonte
Processos Administrativos Disciplinares 02 CGU-PAD
Sindicâncias Administrativas Disciplinares 32 CGU-PAD
Ritos Sumários 00 CGU-PAD
Total de Procedimentos 34 CGU-PAD
PROCEDIMENTOS ANULADOS ADMINISTRATIVAMENTE - 2013 Quantidade Fonte
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Processos Administrativos Disciplinares 01 CGU-PAD
Sindicâncias Administrativas Disciplinares 00 CGU-PAD
Ritos Sumários 00 CGU-PAD
Total de Procedimentos 01 CGU-PAD
PROCEDIMENTOS ANULADOS JUDICIALMENTE- 2013 Quantidade Fonte
Processos Administrativos Disciplinares 00 CGU-PAD
Sindicâncias Administrativas Disciplinares 00 CGU-PAD
Ritos Sumários 00 CGU-PAD
Total de Procedimentos 00 CGU-PAD
PROCEDIMENTOS DE REVISÃO - 2013 Quantidade Fonte
Processos Administrativos Disciplinares 00 CGU-PAD
Sindicâncias Administrativas Disciplinares 00 CGU-PAD
Ritos Sumários 00 CGU-PAD
Total de Procedimentos 00 CGU-PAD
PROCEDIMENTOS  EM  RECONSIDERAÇÃO/  RECURSO 
HIERÁRQUICO - 2013

Quantidade Fonte

Processos Administrativos Disciplinares 00 CGU-PAD
Sindicâncias Administrativas Disciplinares 02 CGU-PAD
Ritos Sumários 00 CGU-PAD
Total de Procedimentos 02 CGU-PAD
PROCEDIMENTOS  EM  DECISÃO  RECONSIDERAÇÃO/  RECURSO 
HIERÁRQUICO - 2013

Quantidade Fonte

Processos Administrativos Disciplinares 02 CGU-PAD
Sindicâncias Administrativas Disciplinares 00 CGU-PAD
Ritos Sumários 00 CGU-PAD
Total de Procedimentos 02 CGU-PAD
PROCEDIMENTOS EM AVOCAÇÃO/ REQUISIÇÃO PELA CGU- 2013 Quantidade Fonte
Processos Administrativos Disciplinares 00 CGU-PAD
Sindicâncias Administrativas Disciplinares 00 CGU-PAD
Ritos Sumários 00 CGU-PAD
Total de Procedimentos 00 CGU-PAD
PROCEDIMENTOS EM DECISÃO REVISÃO DO PROCESSO - 2013 Quantidade Fonte
Procedimentos Administrativos Disciplinares 00 CGU-PAD
Sindicâncias Administrativas Disciplinares 00 CGU-PAD
Ritos Sumários 00 CGU-PAD
Total de Procedimentos 00 CGU-PAD
RESULTADO DE JULGAMENTOS -2013 Quantidade Fonte
Total Não indiciado 28 CGU-PAD
Total absolvido ou arquivado 03 CGU-PAD
Total apenado 12 CGU-PAD
Advertências 07 CGU-PAD
Suspensões 04 CGU-PAD
Demissões 01 CGU-PAD
Cassações de Aposentadorias 00 CGU-PAD

3.5 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 150, de 3 de julho de 2012,  
salientamos que os preceitos contidos nos artigos 4º e 5º da Portaria nº 1.043, de 24 de julho de 
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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 atendidos pela Corregedoria 
Regional da 3ª SRPRF/MS.

3.6 Indicadores para monitoramento e avaliação do modelo de governança e efetividade dos 
controles internos

Não se aplica a esta UJ. 
 
4 TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

4.1 Execução das despesas
          Não se aplica a esta UJ.

4.1.1 Programação
         Não se aplica a esta UJ.

4.1.1.1 Análise crítica
        Não se aplica a esta UJ.

4.1.2 Movimentação de créditos interna e externa 
        Não se aplica a esta UJ.

4.1.2.1 – Movimentação orçamentária interna por grupo de despesa
        Não se aplica a esta UJ.

4.1.2.2 – Movimentação orçamentária externa por grupo de despesa 
        Não se aplica a esta UJ.

4.1.3 Realização da despesa 
        Não se aplica a esta UJ.

4.1.3.1 Despesas totais por modalidade de contratação – créditos originários – total 
        Não se aplica a esta UJ.

4.1.3.2 Despesas totais por modalidade de contratação –  créditos originários –  executados 
diretamente pela UJ

        Não se aplica a esta UJ.

4.1.3.3 Despesas por grupo e elemento de despesa – créditos originários – total
         Não se aplica a esta UJ.

4.1.3.4 Despesas por grupo e elemento de despesa – créditos originários – valores executados 
diretamente pela UJ

        Não se aplica a esta UJ.
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4.1.3.5 Despesas totais por modalidade de contratação – créditos de movimentação

QUADRO A.4.1.3.5 – DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS DE 
MOVIMENTAÇÃO

Valores em R$ 1,00

Modalidade de Contratação Despesa Liquidada Despesa paga
2013 2012 2013 2012

1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) 7.736.888,02 6.217.480,51  7.435.418,72 6.217.480,51 
a) Convite
b) Tomada de Preços 1.680.469,28 318.558,94 1.678.180,45 318.558,94
c) Concorrência
d) Pregão 6.056.418,74 5.898.921,57 5.757.238,27 5.898.921,57
e) Concurso
f) Consulta
g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas
2. Contratações Diretas (h+i) 824.513,85 931.454,47 824.513,85 931.454,47
h) Dispensa 170.749,11 820.613,32 170.749,11 820.613,32
i) Inexigibilidade 653.764,74 110.841,15 653.764,74 110.841,15
3. Regime de Execução Especial
j) Suprimento de Fundos
4. Pagamento de Pessoal (k+l)   2.895.053,81 1.729.277,28     2.895.053,81 1.729.277,28 
k) Pagamento em Folha
l) Diárias 2.895.053,81 1.729.277,28   2.895.053,81 1.729.277,28 
5. Outros
6. Total (1+2+3+4+5) 11.456.455,68 8.878.212,26   11.154.986,38 8.878.212,26 

Fonte: SIAFI                                                                                                                                                                          
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4.1.3.6 Despesas totais por grupo e elemento de despesa – créditos de movimentação

    Fonte: SIAFI
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         Quadro A.4.1.3.6 – 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

11.092,44  - 11.092,44  - 
 -  - 

11.092,44 
 - 

2 – Juros e Encargos da Dívida
3 – Outras Despesas Correntes

33.90.14 – DIARIAS CIVIL 2.895.053,81 1.729.277,28 2.895.053,81 1.729.277,28  -  - 2.895.053,81 1.728.475,18 

2.684.890,10 2.390.408,88 2.296.055,42 1.949.175,75 
388.834,68 441.233,13 2.296.055,42 1.949.175,75 

432.581,10 208.772,96 318.779,59 173.670,00 

113.801,51 35.102,96 318.779,59 173.670,00 

442,50 5.611,50 442,50 5.611,50 
 -  - 

442,50 5.611,50 

1.895.526,64 1.981.963,84 1.635.150,86 1.889.818,33 
260.375,78 92.145,51 

1.635.150,86 1.889.818,33 

5.598.035,71 4.150.294,39 3.180.454,34 2.687.070,78 
2.417.581,37 1.463.223,61 2.860.753,87 

2.687.070,78 

5.818,84 8.675,18 5.076,29 6.331,98 

742,55 2.343,20 

5.076,29 6.331,98 

15.460,58 22.877,30 15.460,58 21.642,06 
 - 1.235,24 

15.460,58 
21.642,06 

56.918,93 130.631,28 56.918,93 130.292,28 
 - 339,00 

56.918,93 
130.292,28 

DESPESAS DE CAPITAL
Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos

4 – Investimentos 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

6.900,00 8.188,00 6.900,00  - 
 - 6.900,00 8.188,00 

4.995.272,89 960.507,88 1.118.373,89 156.782,97 
1.116.085,06 

156.782,97 3.876.899,00 
803.724,91 

2.485.448,32 960.507,88 13.027,49 156.782,97 
2.472.420,83 

8.156.981,90 13.027,49 
803.724,91 

5 – Inversões Financeiras
6 – Amortização da Dívida

33.90.08 – OUTROS BENEF 
ASSIST

33.90.30 – MATERIAL DE 
CONSUMO
33.90.33 – PASSAGENS E 
DESPESAS COM 
LOCOMOCAO
33.90.36 – OUTROS SEVICOS 
DE TERCEIROS – PJ
33.90.37 – LOCACAO DE MAO 
DE OBRA
33.90.39 – OUTROS SERV DE 
TERCEIROS – PJ
33.90.47 – OBRIGACOES 
TRIBUTARIAS E 
CONTRIBUTIVAS
33.90.92 – DESPESAS DE 
EXERCICIOS ANTERIORES
33.90.93 – INDENIZACOES E 
RESTITUICOES

44.90.39 – OUTROS SERV DE 
TERCEIROS – PJ
44.90.51 – OBRAS E 
INSTALACOES
44.90.52 – EQUIPAMENTO E 
MATERIAL PERMANENTE



4.1.3.7 Análise crítica da realização da despesa

                 No decorrer do exercício, o 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). Contudo, a realização do planejamento fica comprometida em razão das incertezas 
quanto à liberação dos créditos orçamentários.
              A Dotação inicial prevista pela LOA 2013 eram insuficientes para cobrir as despesas de 
funcionamento, modernização e reaparelhamento desta regional; com publicação do Decreto nº 
8062/2013, que determinou o corte no orçamento essas despesas tiveram que serem reajustadas para 
a adequação para o novo teto orçamentário. 
            Há uma perceptível redução no montante de dispensa de licitação comparado com o 
exercício de 2012, pois a 3ªSRPRF tem a politica de realizar a menor quantidade de dispensas de 
licitações possíveis, dando prioridade as realizações de licitações para as aquisições e contratações 
de serviços demandados pelo órgão; As licitações que foram realizadas pela 3ªSRPRF durante o 
exercício  de  2013  estavam  estimadas  em  R$  12.029.465,19,  sendo  homologadas  em  R$ 
10.605.195,65, gerando uma economia de R$ 1.424.269,54, ou seja 11,84% dos valores estimados. 
        Apesar  do  quadro  A.4.1.3.5  demonstrar  um  aumento  expressivo  no  montante  de 
inexigibilidade de licitação comparado com 2012, justifica-se que no final do exercício de 2013 
foram realizados  as  publicações  dos  contratos  relativos  ao  exercício  2014,  pois  não  houve um 
aumento no numero de contratações por inexigibilidade e sim a manutenção das inexigibilidades 
pré existentes que são necessárias ao funcionamento da maquina administrativa.  

                  

4.2 Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos
         Não se aplica a esta UJ. 

4.2.1 Análise crítica
        Não se aplica a esta UJ.

4.3 Movimentação e os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores
Quadro A.4.3 - 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$ 802,10 R$ 0,00 R$ 802,10 R$ 0,00
2011 R$ 2.392,21 R$ 0,00 R$ 2.392,21 R$ 0,00
2008 R$ 383,25 R$ 0,00 R$ 383,25 R$ 0,00

Restos a Pagar não Processados
Ano de 

Inscrição Montante 01/01/2013 Pagamento Cancelamento
Saldo a pagar 

31/12/2013
2012 R$ 11.004.517,46 R$ 8.454.965,34 R$ 217.433,59 R$ 2.332.118,53
2011 R$ 472.205,32 R$ 253.968,92 R$ 218.236,40 R$ 0,00

Fonte:    SIAFI  
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4.3.1 Análise crítica

  Esta UJ tem como prioridade a liquidação e pagamento de suas despesas inscritas em restos 
a pagar, porém, os valores não passiveis de liquidação até dezembro foram os de R$ 2.332.118,53, 
que em sumo são aquisições por ARP para a TIC.

4.4 Transferências de recursos   
       Não se aplica a esta UJ.
4.4.1 Relação dos instrumentos de transferência vigentes no exercício
         Não se aplica a esta UJ.
4.4.2 Quantidade de instrumentos de transferências celebrados e valores repassados nos três 

últimos exercícios
        Não se aplica a esta UJ.
4.4.3 Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênios, termos de cooperação e 

contratos de repasse 
         Não se aplica a esta UJ.
4.4.4 Informações sobre a análise das prestações de contas de convênios e de contratos de 

repasse
         Não se aplica a esta UJ.
4.4.5 Análise crítica
       Não se aplica a esta UJ.
4.5 Suprimento de fundos
       Não se aplica a esta UJ.
4.5.1 Suprimento de fundos – despesas realizadas por meio da Conta Tipo “B” e por meio do 

Cartão de Crédito Corporativo
       Não se aplica a esta UJ.
4.5.2 Suprimento de fundos – Conta Tipo “B”
       Não se aplica a esta UJ.
4.5.3 Suprimento de fundos – Cartão de Crédito Corporativo (CPGF) 
      Não se aplica a esta UJ.
4.5.4 Prestações de contas de Suprimento de Fundos 
      Não se aplica a esta UJ.
4.5.5 Análise Crítica
      Não se aplica a esta UJ.
4.6 Renúncias sob a gestão da UJ
      Não se aplica a esta UJ.
4.6.1 Benefícios financeiros e creditícios
      Não se aplica a esta UJ.
4.6.1.1 Benefícios financeiros e creditícios – quantificação
      Não se aplica a esta UJ.
4.6.1.2 Benefícios financeiros e creditícios – Análise crítica
      Não se aplica a esta UJ.
4.6.2 Renúncias tributárias
      Não se aplica a esta UJ.
4.6.2.1 Renúncias tributárias sob gestão ou estimadas e quantificadas pela UJ – identificação
       Não se aplica a esta UJ.
4.6.2.2 Valores renunciados e contrapartida
       Não se aplica a esta UJ.
4.6.2.3 Valores renunciados por tributo e gasto tributário
       Não se aplica a esta UJ.

53



4.6.2.4 Contribuintes beneficiados pela renúncia
      Não se aplica a esta UJ.
4.6.2.4.1 Contribuintes beneficiados pela renúncia – pessoas físicas
     Não se aplica a esta UJ.
4.6.2.4.2 Contribuintes beneficiados pela renúncia – pessoas jurídicas
    Não se aplica a esta UJ.
4.6.2.5 Beneficiários da contrapartida da renúncia tributária
    Não se aplica a esta UJ.
4.6.2.5.1 Beneficiários da contrapartida da renúncia tributária – pessoas físicas
    Não se aplica a esta UJ.
4.6.2.5.2 Beneficiários da contrapartida da renúncia tributária – pessoas jurídicas
    Não se aplica a esta UJ.
4.6.2.6 Programas orçamentários financiados com contrapartida de renúncia de receita 

tributária
    Não se aplica a esta UJ.
4.6.2.7 Prestações de contas de renúncia de receitas
    Não se aplica a esta UJ.
4.6.2.8 Comunicações à RFB
    Não se aplica a esta UJ.
4.6.2.9 Indicadores de gestão da renúncia de receitas
    Não se aplica a esta UJ.
4.6.2.10 Declaração de situação de beneficiários de renúncia fiscal
    Não se aplica a esta UJ.
4.6.2.11 Fiscalizações realizadas pela RFB
    Não se aplica a esta UJ.
4.6.2.12 Renúncia Tributária - Análise crítica
    Não se aplica a esta UJ.

5 GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS 
RELACIONADOS

5.1 Estrutura de pessoal da unidade
5.1.1 Demonstração da força de trabalho à disposição da unidade jurisdicionada
5.1.1.1 Lotação

Tipologias dos Cargos Lotação Ingressos 
no Exercí-

cio

Egressos no 
ExercícioAutorizada Efetiva

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)

1.1.   Membros de poder e agentes políticos 

1.2.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 450 60 16

1.2.2.    Servidores de carreira em exercício descentralizado

1.2.3.    Servidores de carreira em exercício provisório

1.2.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

2.   Servidores com Contratos Temporários

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública

4.   Total de Servidores (1+2+3) 450 60 16
Fonte: DW-SIAPE
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Análise Crítica: 
                   A coluna “Lotação Autorizada”  não foi preenchida porque a competência para a 
abertura de concurso é da Coordenação Geral de Recursos Humanos – CGRH em conjunto com a 
Coordenação de Ensino –  COEN da estrutura do Departamento de Polícia Rodoviária Federal – 
DPRF, conforme regimento interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Justiça n° 1.375, de 2 
de agosto de 2007, publicada do DOU nº 150 de 6 de agosto de 2007.
                       A esta Superintendência Regional, unidade desconcentrada do DPRF, cabe apenas a 
lotação do efetivo disponibilizado. Assim, o dimensionamento da força de trabalho e as estratégias 
do órgão advém do órgão central. A título de exemplo, houve o ingresso no ano de 2013 de 60 
(sessenta) Policiais Rodoviários Federais, de um universo de 750 (setecentos e cinquenta) cargos 
providos do concurso realizado em 2009, autorizado pela Portaria MPOG nº 79, de 09/04/09. As 
demais vagas foram ofertadas para outras unidades da federação.
                De qualquer sorte, esta unidade jurisdicionada está constantemente realizando estudos da 
necessidade da reposição do efetivo, frente as vacâncias por aposentadoria, demissão e exoneração, 
bem como a necessidade de aumento do número de servidores para melhoramento da prestação do 
serviço público devido ao aumento da frota de veículos transitando nas rodovias federais e também 
do combate a criminalidade e redução dos acidentes de trânsito. A exemplo, citamos a atuação do 
processo administrativo 08669001927/2013-48, em que solicitamos a CGRH a abertura de certame 
por processo seletivo de remoção a pedido, independentemente do interesse da administração, na 
modalidade remanejamento, com fulcro no inciso III do art. 19 da Instrução Normativa DG/DPRF 
nº 07, de 29.02.2012, visando selecionar servidores para desempenhar suas atividades no trecho 
entre Campo Grande/MS a Jardim/MS, com a retomada da BR 060, circunscrição da Delegacia da 
PRF 3/1, sediada em Campo Grande/MS.

5.1.1.2 Situações que reduzem a força de trabalho da unidade jurisdicionada

Tipologias dos afastamentos Quantidade de Pessoas
1. Cedidos (1.1+1.2+1.3)

1.1. Exercício de Cargo em Comissão 1
1.2. Exercício de Função de Confiança
1.3. Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as leis)
2.Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)

2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo 1
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior 2
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional
2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)

3.1. De Oficio, no Interesse da Administração 3
3.2. A Pedido, a Critério da Administração
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar cônju-

ge/companheiro 3
3.4. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Motivo de saúde 2
3.5. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Processo Seletivo 8
4. Licença Remunerada (4.1+4.2)

4.1. Doença em Pessoa da Família 35
4.2. Capacitação 
5. Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)

5.1. Afastamento do Cônjuge ou Companheiro 
5.2. Serviço Militar
5.3. Atividade Política
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5.4. Interesses Particulares 1
5.5. Mandato Classista
6. Outras Situações (Especificar o ato normativo)
7.Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6) 57

Fonte: DW-SIAPE

5.1.2 Qualificação da força de trabalho

5.1.2.1 Estrutura de cargos e de funções

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratifica-
das

Lotação
Ingressos no 

Exercício
Egressos no 

ExercícioAutorizada Efetiva
1. Cargos em Comissão

1.1. Cargos Natureza Especial
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior

1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 1 1
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. Funções Gratificadas
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 38 38
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) 39 39
Fonte: SIAPE/SIAPECAD 

5.1.2.2 Qualificação do quadro de pessoal da unidade jurisdicionada segundo a idade

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
1.1.Membros de Poder e Agentes Políticos
1.2.Servidores de Carreira 35 195 172 46 3
1.3.Servidores com Contratos Temporários

2. Provimento de Cargo em Comissão
2.1. Cargos de Natureza Especial
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior
2.3. Funções Gratificadas

3.Totais (1+2) 35 195 172 46 3
Fonte: DW-SIAPE/SIAPECAD

5.1.2.3 Qualificação do quadro de pessoal da unidade jurisdicionada segundo a escolaridade

+Tipologias do Cargo
Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Provimento de Cargo Efetivo
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos
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1.2. Servidores de Carreira 84 327 1

1.3. Servidores com Contratos Temporários
2. Provimento de Cargo em Comissão
2.1. Cargos de Natureza Especial
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 1

2.3. Funções Gratificadas 5 33
3.Totais (1+2)
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 março de 2013. 

5.1.3 Custos de pessoal da unidade jurisdicionada

QUADRO A.5.1.3 - QUADRO DE CUSTOS DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA E NOS DOIS 
ANTERIORES 

Tipologias/ 
Exercícios

Vencimentos 
e Vantagens 

Fixas

Despesas Variáveis Despesas 
de 

Exercício
s 

Anteriore
s

Decisõe
s 

Judicia
is

Total Retrib
uições

 Gratific
ações

 Adici
onais

 Indeniz
ações

 Benefícios 
Assistenciais 

e 
Previdenciá

rios

 Demais 
Despesa

s 
Variáve

is

Membros de Poder e Agentes Políticos

Exerc
ícios

2013

2012

2011

Servidores de Carreira que não Ocupam Cargo de Provimento em Comissão

Exerc
ícios

2013 44.841.453,80

2012 37.102.203,68

2011 36.672.276,10

Servidores com Contratos Temporários

Exerc
ícios

2013

2012

2011

Servidores Cedidos com Ônus ou em Licença

Exerc
ícios

2013 156.633,00

2012 200.258,54

2011 181.674,30

Servidores Ocupantes de Cargos de Natureza Especial

Exerc
ícios

2013

2012
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2011

Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior

Exerc
ícios

2013 133.109,28

2012 126.529,68

2011 115.985,54

Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas

Exerc
ícios

2013 4.553.712,42 3.000,42

2012 4.419.636,75

2011 4.408.764,53

Fonte: DW-SIAPE

5.1.4 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 A.5.1.4.1 - 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 104

1.1 Voluntária 2

1.2 Compulsória

1.3 Invalidez Permanente 1

1.4 Outras

2. Proporcional 21

2.1 Voluntária

2.2 Compulsória

2.3 Invalidez Permanente

2.4 Outras

3. Totais (1+2) 125 3

Fonte:SIAPE-DW

5.1.4.2 Demonstração das origens das pensões pagas pela unidade jurisdicionada

QUADRO A.5.1.4.2 - 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
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1. Aposentado 16 0

1.1 Integral 13  

1.2 Proporcional 3  

2. Em Atividade 10  

3. Total (1+2) 26 0

Fonte:SIAPE-DW

5.1.5 Cadastramento no Sisac

5.1.5.1 Atos sujeitos à comunicação ao Tribunal por intermédio do Sisac

QUADRO A.5.1.5.1  – 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 60    
Concessão de aposentadoria 2    
Concessão de pensão civil 1    
Concessão de pensão especial a ex-combatente    
Concessão de reforma    
Concessão de pensão militar    
Alteração do fundamento legal de ato concessório    

Totais 63
Fonte: DW-SIAPE
Análise crítica: quanto aos atos de cadastro no SISAC, item de responsabilidade e controle da Seção de Aposentadoria 
e Pensões – SEAP/CGRH/DPRF, conforme atribuição regimental, art. 49 da Portaria n° 1.375, de 2 de agosto de 2007, 
publicada no DOU nº 150 de 6 de agosto de 2007.

5.1.5.2 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     

Cancelamento de concessão     

Cancelamento de desligamento     

Totais

Fonte:

Análise crítica: quanto aos atos de cadastro no SISAC, item de responsabilidade e controle da Seção de Aposentadoria 
e Pensões – SEAP/CGRH/DPRF, conforme atribuição regimental, art. 49 da Portaria n° 1.375, de 2 de agosto de 2007, 
publicada no DOU nº 150 de 6 de agosto de 2007.
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5.1.5.3 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

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     
Concessão de aposentadoria     
Concessão de pensão civil     
Concessão de pensão especial a ex-combatente     
Concessão de reforma     
Concessão de pensão militar     
Alteração do fundamento legal de ato 
concessório

    

Total
Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)

Desligamento     
Cancelamento de concessão     
Cancelamento de desligamento     

Total
Fonte:
Análise  Crítica:  Item de responsabilidade e controle da Seção de Aposentadoria e Pensões –  SEAP/CGRH/DPRF, 
conforme atribuição regimental, art. 49 da Portaria n° 1.375, de 2 de agosto de 2007, publicada no DOU nº 150 de 6 de 
agosto de 2007.

5.1.5.4 Atos sujeitos à remessa ao TCU em meio físico

QUADRO A.5.1.5.4 – 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     

Outros atos fora do SISAC (especificar)     

Totais

Fonte:

Análise Crítica:  Item de responsabilidade e controle da Seção de Aposentadoria e Pensões –  SEAP/CGRH/DPRF, 
conforme atribuição regimental, art. 49 da Portaria n° 1.375, de 2 de agosto de 2007, publicada no DOU nº 150 de 6 de 
agosto de 2007.

5.1.6 Acumulação indevida de cargos, funções e empregos públicos

No âmbito Federal, o sistema SERPRO detecta e inibe a acumulação indevida de cargos.

5.1.7 Providências adotadas nos casos de acumulação indevida de cargos, funções e empregos 
públicos
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Nos casos de acumulação indevida de cargos,  o servidor é notificado para optar por um deles, 
dentro do prazo de 05 dias. Caso não exerça a opção dentro desse prazo ele é notificado de que será 
exonerado.  Se  nenhuma  manifestação  for  recebida  no  prazo  de  10  dias,  a  partir  da  segunda 
notificação, o servidor é exonerado.

5.1.8 Indicadores gerenciais sobre recursos humanos

Quantidade Percentual do Efetivo
Participantes 318 70%
Ausentes 121 30%
Hipertensão 27 8%
Diabéticos 9 3%
Realizam exames periódicos 201 63%
Tabagistas 9 3%
Ingerem bebida alcoólica 155 49%
Peso normal 109 34%
Sobrepeso 161 51%
Obesidade leve 35 11%
Obesidade moderada 06 2%
Circunferência abdominal alterada 87 27%
Circunferência cervical alterada 13 4%
Colesterol bom 121 30%
Colesterol no limite 74 23%
Colesterol alto 25 8%
Fazem atividade física 240 75%
Não fazem atividade física 61 19%
Adesão a Educação Física Institucional 134 42%

Fonte: PROSSERV/MS

        Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais

 Total de Licenças decorrentes de acidente de trabalho: 16

REGISTRO DE ATESTADO MÉDICO

UNIDADE Tratamento de Saúde Licença por motivo de doença em 
pessoa da família

Total

Quantidade 
de atestados

Média de dias de 
afastamento

Quantidade de 
atestados

Média de dias de 
afastamento

PERÍODO 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

SIASS- INSS/MS. 94 143 2 2 18 35 1 1 112 178 

AFASTAMENTOS POR LOCAL DE TRABALHO

Del.01 Del.02 Del.03 Del.04 Del.05 Del.06 Del.07 Del.08 Del.09 Del.10

2012 25 18 13 27 05 16 10 15 02 13

2013 45 18 24 15 04 12 26 07 06 03

Acréscimo/Redução +80% - +85% - 45% -  20% - 25% +160% - 53% +200% -77%

Rotatividade (turnover)
Fonte: SRH/MS

61



Jan/1
3 Fev/13 Mar/13 Abr/13 Mai/13 Jun/13 Jul/13 Ago/13 Set/13 Out/13 Nov/13 Dez/13

Servidores 470 469 467 459 458 457 456 455 452 450 450 450

Estagiários 26 28 25 27 28 27 29 28 28 29 29 29

Cedido 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1

5.2 Terceirização de mão de obra empregada e contratação de estagiários

5.2.1 Informações sobre terceirização de cargos e atividades do plano de cargos do órgão

QUADRO A.5.2.1 – 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 

Exercício2013 2012 2011

Agente Administrativo - do Plano Especial de Cargos 
do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, de 
que trata a Lei nº 11.095, de 13 de janeiro de 2005 01 01 01

Análise Crítica da Situação da Terceirização no Órgão
O último concurso público para provimento de vagas em cargos de nível superior e de nível médio foi realizado pelo 
Edital Nº 1 – DPRF – Administrativo, de 13 de setembro de 2012, tendo em vista o disposto 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 setembro de 2008, e suas alterações, 
para provimento de vagas nos cargos de Técnico de Nível Superior, de Técnico em Assuntos Educacionais e de Agente 
Administrativo do Plano Especial de Cargos do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Ressalta-se que todas as 67 
(sessenta e sete) vagas oferecidas foram providas e distribuídas na sede do DPRF em Brasília.
DOS CARGOS 
NÍVEL SUPERIOR 
CARGO 1: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – Classe A, Padrão I 
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação, 
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 
ATRIBUIÇÕES: atividades relacionadas com supervisão, programação, coordenação ou execução especializada, em 
grau de maior complexidade, referentes a estudos, pesquisas, análises, administração e projetos referente às atribuições 
relacionadas com as competências da Polícia Rodoviária Federal. 
CARGO 2: TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS – Classe A, Padrão I 
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Pedagogia, fornecido por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC. 
ATRIBUIÇÕES: elaborar, instruir, analisar e acompanhar processos no âmbito educacional; contribuir com a 
organização, a coordenação e o assessoramento de atividades pertinentes à área educacional em suas várias 
especificidades; promover contatos com diversos setores da instituição e parceiros, para a implementação de programas e 
projetos; participar de estudos técnicos e científicos em assuntos de sua competência e área de atuação; elaborar, 
supervisionar, avaliar, controlar e executar estudos técnicos e estatísticos; participar de elaboração, coordenação e 
execução de projetos institucionais e interinstitucionais, integrar comissões e eventos relacionados à administração, ao 
ensino, à pesquisa; participar na elaboração de normas internas; elaborar documentação técnica, redigir relatórios de 
análise com parecer e laudo técnico dentro da área de atuação e demais atribuições relacionadas à Polícia Rodoviária 
Federal. 
2.2 NÍVEL MÉDIO 
CARGO 3: AGENTE ADMINISTRATIVO – Classe A, Padrão I 
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio (antigo segundo grau), fornecido 
por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. 
ATRIBUIÇÕES: executar atividades administrativas, de nível intermediário, relativas às competências legais da Polícia 
Rodoviária Federal, por meio da prestação de apoio técnico administrativo à área finalística da Instituição. 
O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) autorizou, no dia 30/12/2013 a realização de concurso 
público para o preenchimento de 216 vagas de Nível Médio para o cargo de Agente Administrativo da Polícia 
Rodoviária Federal. A remuneração é de aproximadamente R$ 3.635,17 para jornada de 40 horas. Todavia, as vagas 
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Fonte:Edital Nº 1 – DPRF – Administrativo, de 13 de setembro de 2012 e Lei nº 11.095, de 13 de janeiro de 2005, e da 
Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008.

5.2.2 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 

ServidoresNúmero Data
 Departamento de Polícia Rodoviária Federal 557 30/12/2013 216
    
    
Fonte:Portaria Nº 557, de 27 de dezembro de 2013 do Ministério de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

5.2.3 Informações sobre a contratação de serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva 
pela unidade jurisdicionada

QUADRO A.5.2.3 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E 
VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Unidade Contratante

Nome: 3ª Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal/MS
UG/Gestão:200128 CNPJ:00.394.494/0123-04

Informações sobre os Contratos

Ano 
do 

Con
trat

o

Área Nature
za

Identifica
ção 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

2008 L O 20/2008 03.703.179/0001-31 16/12/2008 17/12/2013 42 31 P
2013 L O 33/2013 03.703.179/0001-31 18/12/2013 18/12/2014 34 34 A
2010 V O 06/2010 04.731.108/0001-05 30/09/2010 01/10/2014 18 04 P
Observações:

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.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

Fonte:CPL/3ªSRPRF

5.2.4 Informações sobre locação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo plano de 
cargos do órgão

QUADRO A.5.2.4 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Unidade Contratante
Nome: 3ª Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal/MS
UG/Gestão:200128 CNPJ:00.394.494/0123-04
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Informações sobre os Contratos

Ano 
do 

Cont
rato

Área Natu
reza

Identifica
ção 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 1 O 06/2010 04.731.108/0001-05 30/09/2010 01/10/2014 18 04 P
2010 4 O 07/2010 09.484.770/0001-21 30/08/2010 01/09/2014 02 01 P
 2011 3 O 06/2011 09.484.770/0001-21 07/04/2011 08/04/2014 01 01 P
 2011 5 O 06/2011 09.484.770/0001-21 07/04/2011 08/04/2014 01 01 P
 2011 7 O 06/2011 09.484.770/0001-21 07/04/2011 08/04/2014 01 01 P
Observações:
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.

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  

Fonte:CPL/3ªSRPRF

5.2.5 Análise crítica dos itens 5.2.3 e 5.2.4

        É possível perceber a redução nos  postos de serviços contratados, pelo motivo da  3ª SRPRF 
durante o exercício de 2013 ter recebido o contingencimento de orçamento determinado pelo Órgão 
Sede que é o que controla a distribuição de recursos as descentralizadas. 

5.2.6 Composição do quadro de estagiários

QUADRO A.5.2.6 - 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 7 7 7 7
2. Nível Médio
2.1 Área Fim
2.2 Área Meio 21 21 21 21
3. Total (1+2) 28 28 28 28 R$ 80.392,21

6. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO

6.1 Gestão da frota de veículos próprios e contratados de terceiros
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6.1.1 Gestão da frota de veículos próprios

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;
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 3.671,1 
km´s de rodovias e estradas federais no Mato Grosso do Sul, a Polícia Rodoviária Federal conta 
com um efetivo 412 policiais, alocados em funções gerenciais, administrativas e operacionais, 
espalhados na Sede, Delegacias e Postos PRFs.

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 da 3ª SRPRF, 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. 

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 da 3ª SRPRF por grupo
Administrativo Operacional caracterizado Operacional descaracterizado Motocicleta caracterizada

30 130 12 33
 TOTAL 205

* Fonte Núcleo de Serviços Gerais

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

5.205.370 25.025,82 

*Fonte Sistema Ticket Car.
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e) Idade média da frota, por grupo de veículos;

Idade da Frota 3ª SRPRF por grupo
Administrativo Operacional caracterizado Operacional descaracterizado Motocicleta caracterizada

4 3 2 4

* Fonte Núcleo de Serviços Gerais
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 Valor 
Manutenção (preventiva e corretiva) R$   956.718,34
Combustíveis R$ 1.658.085,02
Taxas (Licenciamento, Seguro Obrigatório etc.) R$ 22.800,30
TOTAL R$ 2.637.603,66

g) Plano de substituição da frota; 
O Plano de substituição da frota de veículos é feito pela Unidade Central – DPRF, diversas 

medidas internas, necessárias a uma adequada recomposição veicular, são adotadas pelas áreas 
técnicas competentes do Órgão, onde anualmente cerca de 500 veículos são leiloados pelo próprio 
Órgão e a renovação da frota é propiciada pela realização de registro de preços para aquisição 
anual, embora os limites orçamentários não permitam o cumprimento desse ciclo.

h) 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 do DPRF/MJ, contam hoje com o 
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos –  SIPAC, que entre suas 
funcionalidades está o módulo Transportes, de onde se realiza toda a gestão/controle da frota de 
veículos. Registre-se ainda, o Sistema da empresa Ticket Car, que realiza o gerenciamento das 
operações de consumo de combustíveis.

No quadro abaixo estão demonstradas a frota de veículos da 3ª SRPRF/MS.

RECEBIDOS DO ORGÃO 
SEDE  2013

LEILOADOS TEMPO DE UTILIZAÇÃO

2012 2013 < 4ANOS > 4 ANOS

27 43 00 58 147

6.1.2 Gestão da frota de veículos de terceiros

Não ocorre nesta UJ devido a Divisão de Patrimônio e Material (DIPAM), em conjunto com 
os gestores nacionais de frota, 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 4 (quatro) anos para as viaturas operacionais, devendo haver novo suprimento ao fim desse 
prazo.

O fator 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. Assim a 
aquisição de veículos próprios tem se mostrado mais vantajoso para a Administração. 
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6.2 Gestão do patrimônio imobiliário

6.2.1 Distribuição espacial dos bens imóveis de uso especial

QUADRO A.6.2.1 – 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

MATO GROSSO DO SUL 29 27
0143 – NOVA ALVORADA DO SUL 1 1
9003 – AGUA CLARA 1 1
9013 - ANÁSTACIO 2 2
9037 - BATAGUASSU 2 2
9051 – CAMPO GRANDE 4 3
9063 - CORUMBÁ 1 0
9065 - COXIM 2 2
9073 DOURADOS 2 2
9081 – GUIA LOPES DA LAGUNA 1 1
9097 - JARAGUARI 1 1
9111 - MIRANDA 1 1
9123 – NOVA ANDRADINA 1 1
9125 - PARANAÍBA 1 1
9131 – PONTA PORÃ 1 1
9123 – NOVA ANDRADINA 1 1
9143 – RIO BRILHANTE 1 1
9159 - TERENOS 1 1
9165 – TRÊS LAGOAS 3 3
9179 – MUNDO NOVO 2 2
9809 – SÃO GABRIEL DO OESTE 1 1

Subtotal Brasil 29 27

EXTERIOR PAÍS 1 Σ Σ
cidade 1

Subtotal Exterior Σ Σ
Total (Brasil + Exterior) 29 27

Fonte: SPIUnet e SIAFI

6.2.1.1 Análise crítica

Não Houve analise.

6.2.2 Discriminação dos bens imóveis sob a responsabilidade da UJ, exceto imóvel funcional
            

Quadro A.6.2.2  - Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob 
responsabilidade da UJ, Exceto Imóvel Funcional

UG RIP Regi
me

Estado 
de 

Conser
vação

Valor do Imóvel Despesa com Manutenção 
no exercício

Valor 
Histórico

Data da 
Avaliação

Valor 
Reavaliado Imóvel Instalações

200128 0143.00002.500-3 11 5 210.461,74 31/12/13 210.461,74
200128 9003.00004.500-8 11 3 123.345,30 31/12/13 123.345,30
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200128 9013.00012.500-9 11 5 102.517,13 31/12/13 102.517,13
200128 9013.00017.500-6 11 3 194.030,32 31/12/13 194.030,32
200128 9037.00005.500-8 11 3 142.264,64 31/12/13 142.264,64
200128 9037.0006.500-3 11 3 273.485,45 31/12/13 273.485,45
200128 9051.00170.500-1 11 4 1.997.765,84 31/12/13 1.997.765,84
200128 9051.00172.500-2 11 3 394.626,82 31/12/13 394.626,82
200128 9051.00216.500-0 11 4 300.300,00 31/12/13 300.300,00
200128 9051.01040.500-7 11 4 76.000,00 31/12/13 76.000,00
200128 9063.00144.500-3 11 4 2.465.630,00 31/12/13 2.465.630,00
200128 9065.00023.500-1 11 4 181.565,25 31/12/13 181.565,25
200128 9065.00024.500-7 11 4 176.181,79 31/12/13 176.181,79
200128 9073.00055.500-7 11 5 232.069,43 31/12/13 232.069,43
200128 9073.00056.500-2 11 5 143.564,64 31/12/13 143.564,64
200128 9081.00008.500-1 11 4 156.267,01 31/12/13 156.267,01
200128 9097.00004.500-6 11 3 131.525,12 31/12/13 131.525,12
200128 9111.00015.500-5 11 4 215.102,85 31/12/13 215.102,85
200128 9123.00018.500-5 11 4 121.126,83 31/12/13 121.126,83
200128 9125.00018.500-1 11 5 462.427,72 31/12/13 462.427,72
200128 9131.00148.500-3 11 3 176.828,57 31/12/13 176.828,57
200128 9143.00007.500-0 11 5 142.551,78 31/12/13 142.551,78
200128 9159.00008.500-1 11 4 57.181,25 31/12/13 57.181,25
200128 9165.00068.500-3 11 4 142.636,28 31/12/13 142.636,28
200128 9165.00069.500-9 11 4 145.390,20 31/12/13 145.390,20
200128 9165.00071.500-0 11 3 273.546,12 31/12/13 273.546,12
200128 9179.00051.500-0 11 4 143.794,42 31/12/13 143.794,42
200128 9179.00052.500-6 11 4 178.525,02 31/12/13 178.525,02
200128 9809.00002.500-7 11 4 168.445,42 31/12/13 168.445,42

Total R$ 9.662.475,14

Fonte: SPIUnet e SIAFI

6.2.2.1 Análise crítica

             As instalações físicas e edificações que compõem o acervo patrimonial desta Regional são, 
na maioria, originárias do extinto DNER, cujas datas de construção obedeciam a padrões 
arquitetônicos das décadas de 60 e 70, estando por demais ultrapassados os conceitos de ergonomia 
e estruturação física. Neste sentido, através do plano de obras e reformas esta Administração tem 
envidado esforços e recursos para adequação das edificações para a nova realidade da Polícia 
Rodoviária Federal. 
De acordo com o Art. 85 do Anexo I da Portaria MJ nº 1.375, de 02 de agosto de 2007  (Regimento 
Interno do Departamento de Polícia Rodoviária Federal), o Núcleo de Patrimônio e Material no 
âmbito da 3ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal é responsável pela gestão dos bens 
imóveis, sejam eles próprios ou locados de terceiros. No exercício 2013, o referido Núcleo contava 
com 02 servidores para o desempenho de suas atribuições regimentais, ficando a chefe do Núcleo 
responsável pela gestão.
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Não há um sistema próprio do Departamento de Polícia  Rodoviária  Federal  para gerir  os 
imóveis  da  3ª  SRPRF/MS.  O  sistema  utilizado  é  o  SPIUNET do  Ministério  de  Planejamento 
Orçamento e Gestão - MPOG.

A promoção da avaliação de bens imóveis da União é de competência da Superintendência do 
Patrimônio  da  União,  conforme  Portaria  MPOG  nº  232  de  3  de  agosto  de  2005  (Regimento 
Interno). 

Após efetuada a avaliação, a atualização no Sistema de Patrimônio de Imóveis da União é de 
competência regimental do Núcleo de Patrimônio e Material  da 3ª  SRPRF/MS, que informa as 
modificações físicas executadas nos imóveis em uso pela Superintendência.

6.2.3 Discriminação de imóveis funcionais da União sob responsabilidade da UJ
           Não se aplica a esta UJ.
6.2.3.1 Análise crítica
           Não se aplica a esta UJ.

6.3 Distribuição espacial dos bens imóveis locados de terceiros

QUADRO A.6.3  – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL LOCADOS DE 
TERCEIROS

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

Quantidade de Imóveis Locados de 
Terceiros dela UJ

Exercício 2013 Exercício 2012

BRASIL MATO GROSSO DO SUL Σ Σ
CAMPO GRANDE 1 1

Subtotal Brasil 1 1

EXTERIOR PAÍS 1 Σ Σ
cidade 1   

Subtotal Exterior Σ Σ
Total (Brasil + Exterior) 1 1

Fonte: NUPAT/3ª SRPRF

7 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO

7.1 Gestão da Tecnologia da Informação (TI)

QUADRO A.7.1 – 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:
 Aprovou e publicou plano estratégico institucional, que está em vigor.

  monitora os indicadores e metas presentes no plano estratégico institucional.

 Responsabiliza-se pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso corporativos de 
TI.

  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.
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  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.

  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.

 Designou formalmente um comitê de TI para auxiliá-la nas decisões relativas à gestão e ao uso corporativos de 
TI.

 Designou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional para compor o Comitê de TI.

 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:
 Estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.

 Estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI.

 Estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2012.

 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 2012, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados críticos para o negócio e a 
eficácia dos respectivos controles.

 Os indicadores e metas de TI são monitorados. 

 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 2012, por 
iniciativa da própria instituição:
 Auditoria de governança de TI.

 Auditoria de sistemas de informação.

 Auditoria de segurança da informação.

 Auditoria de contratos de TI.

 Auditoria de dados.

 Outra(s). Qual(is)? _________________________________________________________________________

 Não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2012.

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.

 A instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente.

 A elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio.

 A elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores.
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 O PDTI é elaborado com apoio do Comitê de TI.

 O PDTI desdobra diretrizes estabelecida(s) em plano(s) estratégico(s) (p.ex. PEI, PETI etc.).

 O PDTI é formalizado e publicado pelo dirigente máximo da instituição.

 O PDTI vincula as ações (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negócio.

 O PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão.

 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.

 Há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição.

 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:
 Inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações).

 Classificação da informação para o negócio, nos termos da Lei 12.527/2011 (p.ex. divulgação ostensiva ou 
classificação sigilosa).

 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 
(    ) são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação.

(    ) nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação.

(    ) são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato.

(    ) os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos.

(    ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos são avaliados conforme padrões 
estabelecidos em contrato.
(    ) 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)

 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 2013, sem incluir serviços mediados por TI (e-Gov).

 A instituição a publicará em 2013 e incluirá serviços mediados por TI (e-Gov).

 A instituição já a publicou, mas não incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).

 A instituição já a publicou e incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).
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9. Dos serviços que a UJ disponibiliza ao cidadão, qual o percentual provido também por e-Gov?

 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.

Os itens que não foram preenchidos não se aplicam à 3ª SRPRF, pois existe o órgão central –  DPRF -  que é 
responsável por essas questões de Gestão da área de TI.

7.1.1 Análise Crítica

INVESTIMENTO 2013
Os investimentos realizados na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para 

2013 foram destinados à compra de Servidores e Acelerador de Rede, Storage, Nobreak e 
Notebooks, sendo que os processos licitatórios para aquisição desses materiais foram realizados por 
outras Superintendências Regionais da PRF via registro de preços, e a 3ª SRPRF foi participante, 
seguindo a sistemática adotada pelo DPRF de Unidade Centralizadora de Compras (UCC), onde 
uma única unidade é responsável pela aquisição de um determinado tipo de equipamento para todas 
as demais, visando a padronização do parque e economia de escala, já que, não raramente, essas 
compras ocorrem em grandes quantidades. Foram adquiridas também pela Regional, Licenças de 
Softwares e Baterias Estacionárias. Segue abaixo relação dos materiais:

- 16 baterias estacionárias para o no-break localizado no CPD desta Regional;
- 04 licenças do software Windows Server 2012;

- 01 licença do software Office 2013;
- 01 nobreak de 40 Kva;
- 36 notebooks;
- 04 servidores HP;
- 01 storage de 24 TB;
- 01 acelerador de Rede;

INFORMÁTICA
O parque de informática da 3ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal é constituído 

de aproximadamente 280 (duzentas e oitenta) máquinas entre computadores (servidores ou 
desktops) e notebooks em efetivo uso na 3ª SRPRF.

Foi mantida a política do DPRF, e consequentemente desta Regional, de sempre prover 
computadores novos aos postos, que além de exercerem a atividade finalística da PRF, são 
submetidos a uma carga maior de trabalho, uma vez que tais locais possuem funcionamento 
ininterrupto (24 horas por dia, 7 dias por semana) e raramente os equipamentos de informática são 
desligados.

Durante o exercício foram realizadas configurações em 36 (trinta e seis) notebook novos e 
manutenção preventiva e corretiva em 84 (oitenta e quatro) microcomputadores localizados na 
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Sede, Delegacias e Postos PRF.

Com o intuito de propriciar mais agilidade no acesso aos sistemas do DPRF, foi contratato 
para a Sede desta Regional um link de internet do tipo ADSL.

Com a entrega das obras de reforma do Posto PRF de Paranaíba e com a demora da instalação 
do link de internet, por parte da operadora contratada, foi implantado um enlace de dados ligando a 
Delegacia PRF de Paranaíba-MS ao Posto PRF. A instalação desse enlace serviu de laboratório para 
a elaboração de projeto de implantação de 08 (oito) enlace de dados, na Regional. 
DA TELEFONIA

O sistema de telefonia da 3ª SRPRF/MS, atualmente, está constituído na vigência de 04 
(quatro) contratos (dois de telefonia fixa e dois de telefonia móvel). Além desses, existe a 
implantação do sistema de Voz sobre IP próprio da PRF, onde foram disponibilizadas senhas aos 
PRF, para realizarem ligações através da telefonia VoIP;

DA RADIOCOMUNICAÇÃO

A estrutura do sistema de radiocomunicação da 3ª SPRF é composta de estações fixas – torre 
com sistema radiante e transceptor, sendo cada uma delas instaladas nos 21 (vinte e um) postos e na 
sede do órgão, é também disponibilizado aos postos rádios portáteis. Cada uma das viaturas 
operacionais em atividade também conta com transceptor instalado junto com sistema irradiante 
completo para comunicação no trecho de circunscrição.

O contrato de manutenção de sistema de radiocomunicação foi prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, mediante celebração de Termo Aditivo, tendo, portanto sua vigência estendida até 2014.

Durante o exercício foram realizadas manutenção preventiva e corretiva em todo o sistema 
de radiocomunicação das Delegacias e Postos PRF da Regional, bem como, em todas as viaturas 
operacionais.

Visando aumentar a área de radiocomunicação de algumas Delegacias foi elaborado projeto 
de implantação de estações repetidoras na Regional, com previsão de instalação no segundo 
semestre de 2014;

Face aos inúmeros  casos de descargas elétricas ocorridas em nossos Postos PRF, iniciou-se 
em 2013 o levantamento de condições atuais do Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica – 
SPDA, instalados nos Postos e Delegacias desta Regional;

CUSTEIO DE TIC
Para adequar o custeio de TIC (Ação 8698) ao orçamento disponibilizado à Regional foram 

tomadas algumas medidas de caráter temporário:
- cancelamento de 08 (oito) linhas telefônicas localizadas nas Delegacias PRF;

- bloqueio de 05 (cinco) linhas telefonicas localizadas nos Postos PRF, para realizarem 
ligações tarifadas;

- foram estabelecidas quotas de reprografia e impressão de cópias para as Seções, Núcleos, 
Delegacias e Postos PRF;

- Bloqueio por 120 (cento e vinte) dias de de 12 (doze) linhas telefônicas móvel, Tipo II, 
para realizar ligações extragrupos;

- Suspensão por 120 (cento e vinte) dias do acesso a internet móvel de 03 (três) modem 3G;
- Suspensão por 120 (cento e vinte) dias de de 07 (sete) Circuitos de dados MPLS, para 

readequação dos gastos da Regional à Ação 8698;
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- Suspensão por 120 (cento e vinte) dias do serviço de acesso à Internet (ADSL), para 
readequação dos gastos da Regional à Ação 8698;

− Cancelamento do Contrato de acesso móvel para os EDA.

8 GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL

8.1 Gestão ambiental e licitações sustentáveis

QUADRO A.8.1 - 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?

RESPOSTA: A 3ª SRPRF/MS segue a orientação da DICON/Divisão de Compras do DPRF, a 
qual  revisa e encaminha frequentemente a todas as Unidades do DPRF um manual denominado 
"PASSOS PARA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA-TR / PROJETO BÁSICO-
PB", que orienta a confecção desses documentos. No que tange aos critérios de sustentabilidade, é 
expedida a seguinte orientação:
"14 – IMPACTO AMBIENTAL:
COMENTÁRIO: Para a elaboração do projeto básico e termo de referência faz-se necessária a 
discriminação do impacto que o projeto causará no meio ambiente e estabelecer critérios de 
sustentabilidade.
OBS.: A INSTRUÇÃO NORMATIVA NO 01, DE 19 DE JANEIRO DE 2010 Dispõe sobre os 
critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.
Ex.: 
14.1 Sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na contratação de serviços pela 
Administração Pública Federal, conforme Art. 6º da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, de 19 de 
janeiro de 2010, da SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, a 
Contratante exigirá que a empresa Contratada adote as seguintes práticas de sustentabilidade na 
execução dos serviços:
I –  Adotar medidas para evitar o desperdício de energia e água tratada, conforme instituído no 
Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;
II –  Dar a destinação correta a baterias, óleos e filtros descartados no processo de manutenção, 
segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999;
III –  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;
IV – 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;
V - Separar e acondicionar em recipientes adequados para destinação específica as a lâmpadas 
fluorescentes e frascos de aerossóis em geral, quando descartados;
VI - Encaminhar os pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente, aos 
fabricantes para destinação final, ambientalmente adequada, tendo em vista que pneumáticos 
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 
nº 258, de 26 de agosto de 1999.
VII - Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a 

X
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execução de serviços;
VIII – Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes;
IX – Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;
X –  Capacitar periodicamente os empregados sobre boas práticas de redução de 
desperdícios/poluição;
XI - Utilizar lavagem com água de reuso 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
XII –  Promover a reciclagem e destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de 
limpeza, asseio e conservação.
14.2 A comprovação do disposto acima poderá ser feita mediante apresentação de declaração da 
empresa, assinalando que cumpre os critérios ambientais exigidos. A Contratante poderá realizar 
diligências para verificar a adequação quanto às exigências.”
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 
reciclados, atóxicos ou 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 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?

RESPOSTA: Houve redução significativa no consumo de água, conforme se verifica no 
Quadro de consumo de água deste Relatório de Gestão. O incremento no consumo de energia se 
deve a uma série de ações que melhoraram as condições de trabalho dos Edifício da 3ª 
SRPRF/MS, como, por exemplo, melhoria da iluminação dos edifícios, decorrente do início da 
vigência do contrato de manutenção predial e a instalação de aparelhos de ar condicionado.

X

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?

       Papel Toalha, através da Empresa limpeza; 

X

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?

RESPOSTA: O edital prevê o fornecimento de veículos Flex.

X

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.
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
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12. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, 
como referido no Decreto nº 5.940/2006.

X

Considerações Gerais:

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.

8.2 Política de separação de resíduos recicláveis descartados

Em que pese o conteúdo especifico do item 8.2 da Parte A – Conteúdo Geral do Anexo II da 
DN TCU nº 127/2013, sobre a política de separação de resíduos recicláveis descartados, bem como 
a obrigatoriedade de apresentação, conforme Quadro A1 da mesma DN, o atendimento ao referido 
item consta no item 12 do questionário apresentado no item anterior. Ressalta-se ainda que a 
Portaria TCU nº 175/2013 não dispõe de orientações quanto ao referido item. 

8.3 Consumo de papel, energia elétrica e água

QUADRO A.8.3 – CONSUMO DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA
Adesão a Programas de Sustentabilidade

Nome do Programa
Ano de 
Adesão Resultados

   
   
   
   

Recurso 
Consumido

Quantidade Valor
Exercícios

2013 2012 2011 2013 2012 2011
Papel    R$ 17.840,00 R$ 4.450,00 R$ 11.520,00
Água    R$ 19.726,69 R$ 25.871,66 R$ 26.000,00
Energia Elétrica    R$ 545.941,70 R$ 683.112,68 R$ 644.126,03
   Total R$ 583.508,39 R$ 687.562,68 R$ 681.646,03

Fonte: SIAFI
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9. CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS

9.1 Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU

9.1.1 Deliberações do TCU atendidas no exercício
           Não ocorreram no exercicio

9.1.2 Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício

         Não ocorreram no exercicio

9.2 Tratamento de recomendações do OCI

9.2.1 Recomendações do órgão de controle interno atendidas no exercício

QUADRO A.9.2.1 - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI

Unidade Jurisdicionada

Denominação Completa Código SIORG

3ª Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal/MS 2825

Recomendações do OCI

Recomendações Expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

1 201306095 1.1.2.1 201306095

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG

3ª Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal/MS 2825

Descrição da Recomendação
Aguarde a deliberação do TCU no processo de acompanhamento que esta sendo promovido no âmbito do próprio 
Tribunal antes de decidir pela prorrogação da vigência contratual ou pela realização de nova licitação nesse mesmo 
modelo. 

Providências Adotadas

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG

Seção Administrativa e Financeira/3ªSRPRF 2825

Síntese da Providência Adotada
 Determinado  ao  Setor  competente  o  atendimento  imediato  da  recomendação  001  da  CGU/MS e  um estudo  de 
viabilidade de realizar nova licitação para a contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva  
de veículos, celebrada diretamente com as oficinas, ou seja, modelo distinto ao atual contrato de gerenciamento.   

Síntese dos Resultados Obtidos
 Reunião com a CGU/MS, onde se deliberou pela manutenção do contrato, ou seja, aditivando-o e alterando a formula  
de calculo da despesa com a manutenção. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor
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QUADRO A.9.2.1 - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI
Unidade Jurisdicionada

Denominação Completa Código SIORG
3ª Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal/MS 2825

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
2 201306095 1.1.2.1 201306095

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG
3ª Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal/MS 2825
Descrição da Recomendação
 Apure a efetiva demonstração de economicidade do modelo de disputa sobre taxa de administração em detrimento do 
modelo com desconto sobre peças e mão de obra, quanto a economicidade desse novo modelo em relação ao método 
antes  utilizado  pela  entidade  para  a  contratação  de  serviços  dessa   natureza  (avenças  celebradas  diretamente  com 
oficinas)

Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG
Seção Administrativa e Financeira/3ªSRPRF 2825
Síntese da Providência Adotada
 Determinado ao Setor competente um estudo de viabilidade de realizar nova licitação para a contratação de empresa 
especializada na manutenção preventiva e corretiva de veículos, celebrada diretamente com as oficinas, ou seja, modelo 
distinto ao atual contrato de gerenciamento.   
Síntese dos Resultados Obtidos
 Reunião com a CGU/MS, onde se deliberou pela manutenção do contrato, ou seja, aditivando-o e alterando a formula  
de calculo da despesa com a manutenção. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor

9.2.2 Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício

          Não ocorreram no exercicio

9.3 Informações sobre a atuação da unidade de Auditoria Interna

[TEXTO – Observar as orientações contidas no subitem 9.3 da Portaria TCU nº 175/2013].

9.4 Declaração de Bens e Rendas estabelecida na Lei n° 8.730/93

9.4.1 Situação do cumprimento das obrigações impostas pela Lei 8.730/93

QUADRO A.9.4.1 – 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 
Financeir

o

Autoridades

(Incisos I a VI do art. 1º da Lei 

Obrigados a entregar a DBR

Entregaram a DBR
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nº 8.730/93)
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 1 1 1

Entregaram a DBR 1 1 1

Não cumpriram a obrigação

Fonte:SRH/3ªSRPRF

9.4.2 Situação do cumprimento das obrigações

[TEXTO – Observar as orientações contidas no subitem 9.4.2 da Portaria TCU nº 175/2013].

9.5 Medidas adotadas em caso de dano ao erário

      Não ocorreram danos ao erário no exercício

9.6 Alimentação Siasg e Siconv

A Declaração de inserção e atualização de dados no Siasg e Siconv, nos termos do subitem 
9.6 da Portaria TCU nº 175/2010 encontra-se no subitem 19.1 do Anexo deste Relatório (Quadro 
A.9.6). 

10. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

         Relacionamento com a Sociedade é gerenciado pelo Órgão Sede (DPRF) sendo realizado 
através do Portal da Ouvidoria, no sitio do Departamento na internet ou pelo telefone 061-
2025.6608.  
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11 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

11.1 Medidas adotadas para adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas normas 
brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público

80



81



11.2 Declaração do Contador atestando a conformidade das demonstrações contábeis

A Declaração do Contador atestando a conformidade das demonstrações contábeis, nos 
termos do subitem 11.2 da Portaria TCU nº 175/2010 encontra-se no subitem 13.2 do Anexo deste 
Relatório (Quadro 12.2). 

12 OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO

12.1 Outras informações consideradas relevantes pela UJ

13 ANEXOS

13.1 Quadro 9.6 – Declaração de inserção e atualização de dados no Siasg e Siconv
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13.2 Quadro 11.2 – Declaração do Contador atestando as demonstrações contábeis
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