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 Introdução 

 

Instrumento de planejamento, acompanhamento e avaliação da gestão 

institucional, o presente Relatório de Gestão foi elaborado em consonância com a 

Instrução Normativa nº 63, de 1º de setembro de 2010, com as Decisões 

Normativas TCU nº 119/2012, nº 121/2012 e nº 124/2012 e com a Portaria TCU nº 

150/2012, que deverão compor o Relatório de Tomada de Contas Anual, 

relativamente ao exercício de 2012. 

 

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 2012. 

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 assim o impacto alcançado em função das 

ações desempenhadas, considerando a estrutura atual atrelada aos recursos 

consignados e consequentemente aplicados, cujos resultados obtidos subsidiam a 

tomada de decisões no que concerne à gestão. 

O Relatório está organizado e sistematizado de modo a que se possibilite a 

visualização das ações desenvolvidas pelo Departamento de Polícia Rodoviária 

Federal no decorrer do exercício de 2012 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 2012 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. 

 

Com o presente documento, a 3ª Superintendência Regional da Polícia 

Rodoviária Federal encerra o exercício, enaltecendo sua missão institucional de 

preservar a vida e promover a paz pública com segurança cidadã como processo 

permanente de gestão, pela prática da responsabilidade social, desenvolvendo e 

promovendo ações comprometidas com a segurança, a cidadania e a integridade 

física e patrimonial dos usuários das rodovias federais. 

 

No quadro abaixo estão relacionados os itens aplicáveis a esta UJ que, no 

entanto, não houveram registros de ocorrências no exercício 2012, como também 
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os itens cujas naturezas jurídicas não se aplicam a esta Unidade, todos antecedidos 

pela numeração atribuída pelo Anexo II da Decisão Normativa TCU nº 119/2012: 

 

 

 

Itens não Aplicáveis ou que não Ocorreram: 

 

Parte “A” do Anexo II da DN TCU N.º 119, de 18/01/2012: 3.1 

Estrutura de Governança; 3.3 Remuneração Paga a Administradores; 4.1 

Informação sobre Programas do PPA de Responsabilidade da UG., A4.1, 

A4.2; A4.3; A4.5; A4.8; A4.9; A4.10; A4.12; A4.13 E A4.15; 5.6 Gestão 

de Precatórios; 8.2 Análise Crítica; 10.2 Informações Sobre a Atuação da 

Unidade de Auditoria Interna; 11.3 Demonstrações Contábeis e Notas 

Explicativas Previstas na Lei nº 4.320/1964 e Pela NBC T 16.6 Aprovada 

Pela Resolução CFC Nº 1.133/2008; 11.4 Demonstrações Contábeis e 

Notas Explicativas Exigidas Pela Lei nº 6.404/1976; 11.5 Composição 

Acionária das Empresas Estatais e 11.6 Parecer da Auditoria Independente. 

 

Parte “B” do Anexo II da DN TCU N.º 119, de 18/01/2012: Todos os 

Itens. 
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1.1. Identificação da Unidade Jurisdicionada 

 

A- Conteúdo Geral 

1. Identificação de Relatório de Gestão Individual 

 

Quadro I - Identificação da UJ no 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 

Situação: ativa 

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@dprf.gov.br 
Página na Internet: 

http://www.dprf.gov.br 
Endereço Postal: 

Rua Antonio Maria Coelho, 3033 – Jardim dos Estados – Campo Grande-MS – CEP: 79.020-908 

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 Procedimentos 

Opercionais – MPO. 

 
 

 

 

mailto:sup.ms@dprf.gov.br
http://www.dprf.gov.br/


11 

 

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, tarefa típica do Estado. 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 

Senhor Ministro da Justiça, o qual 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; 
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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; 

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;  
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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 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. 2
o
-A.  A partir de 1

o
 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) 

§ 1
o
  As atribuições gerais das classes do cargo de Policial 

Rodoviário Federal são as seguintes: (Incluído pela Lei nº 

12.775, de 2012) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12775.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12775.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12775.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12775.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12775.htm#art22
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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) 

§ 2
o
  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.  

 

A PRF, historicamente, se dedicou por longas décadas ao policiamento de 

trânsito. Em sua ação cotidiana pouco se envolvia com operações e ações de 

combate e enfrentamento a criminalidade. Entretanto, como o passar dos anos e 

com o aumento da violência, a estrada, antes palco 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 trouxe para o seio da 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. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12775.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12775.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12775.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12775.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12775.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12775.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12775.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12775.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12775.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12775.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12775.htm#art22
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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 índice dos gastos suportados 

pelos Governos Federal, Estadual, Municipal e Distrital para cobrir despesas com 

as vítimas, pela interferência direta na vida das famílias, pelos danos irreparáveis 

causados às pessoas, entre outros. 
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1.3. Organograma Funcional 

 

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. Vinculadam-se a essas Seções 14 núcleos. A estrutura conta ainda com 

dez unidades denominadas de Delegacia de Policia Rodoviária Federal e 21 postos 

fixos de fiscalização. A figura abaixo sintetiza essa estutura: 

 

Quadro II - Organograma  

 

 

 

 

 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: 
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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: 

I - encaminhar pedidos relacionados com compras e suprimentos, 

aquisição de materiais e execução de serviços;  

... 

Art. 88. Ao Núcleo de Telemática compete: 
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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; 

... 
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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 Policia Rodoviária Federal, com 21 postos fixos de fiscalização, 

assim distribuídos: 

 

DELEGACIA PRF 3/1 – CAMPO GRANDE/MS 

POSTO PRF 21 – SAÍDA PARA SÃO PAULO 

POSTO PRF TERENOS 

POSTO PRF DE JARAGUARI 

 

 DELEGACIA E POSTO PRF 3/2 – NOVA ALVORADA DO SUL  
 POSTO PRF DE RIO BRILHANTE/MS 

 POSTO PRF DE NOVA ALVORADA DO SUL 

 

              DELEGACIA PRF 3/3 – ANASTÁCIO/MS 

POSTO PRF DE ANÁSTACIO 

POSTO PRF DE GUAICURUS 

POSTO PRF PONTE RIO PARAGUAI 

 

                   DELEGACIA  PRF 3/4 – DOURADOS/MS 

                           POTO PRF DOURADOS 

                           POSTO PRF CAPEÍ 

                           POSTO PRF DE CAARAPÓ 

 

             DELEGACIA PRF 3/5  - JARDIM/MS 

             POSTO PRF GUIA LOPES DA LAGUNA 

             DELEGACIA 3/6 – COXIM/MS 

               POSTO PRF COXIM/MS 
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               POSTO PRF DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS 

 

             DELEGACIA PRF 3/7 – BATAGUASSU/MS 

               POSTO PRF BATAGUASSU/MS 

               POSTO PRF CASA VERDE/MS 

 

            DELEGACIA PRF 3/8 – TRÊS LAGOAS/MS 

               POSTO PRF TRÊS LAGOAS/MS 

               POSTO PRF ÁGUA CLARA/MS 

 

            DELEGACIA PRF 3/9 – PARANAÍBA/MS 

               POSTO PRF PARANAÍBA/MS 

            DELEGACIA PRF 3/10 – NAVIRAÍ/MS 

               POSTO PRF NAVIRAÍ 

 POSTO PRF DE MUNDO NOVO 
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1.4. Macroprocessos Finalísticos 

 

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 3, 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 da rodovia, 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 diversa, 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 

da estrada, saúde nas estradas.  

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).  
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DEZ PRINCIPAIS MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS 

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 

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 CREDENCIAMENTE 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 

Foi nomeada 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 Conhecimento atualizado para ações estratégicas de segurança pública envolvendo 
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DEZ PRINCIPAIS MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS 

Do cliente 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. 

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 Prevenção de crimes e segurança patrimonial e pessoal em rodovias federais, apoio 
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DEZ PRINCIPAIS MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS 

Do cliente 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 

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. 

 

Esse dez macroprocessos obedecem aos quatro eixos de atuação da PRF: 

atendimento ao usuário da via; fiscalização de trânsito; educação para o trânsito e 
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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 a 

contento. 
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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 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 realizar-se-
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QUATRO PRINCIPAIS MACROPROCESSOS DE APOIO 

ão no exercício de 2013. O serviço de telecomunicação passará por uma importante modernização,  pois o 

Projeto LANDEL (DPRF) terá sua implantação iniciada no exercício 2013. 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 2013 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.  

 

 

 

 

 



29 

 

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 da estrada, 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. 

 

Nas Regionais, mesmo sem a celebração formal de acordo de cooperação, a 

PRF a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, a Agência Municipal de 

Trânsito e o IBAMA figuram como parceiros de todas as emergências. 

 

Existe um Acordo de Cooperação entre a PRF e o Ministério Público do 

Mato Grosso do Sul.  

 

Existe outra Cooperação Técnica em nível nacional que é o Convênio com 

o SEST/SENAST, cujo objeto é a realização dos Comandos de Saúde nas rodovias, 

tendo com principal alvo os motoristas profissionais. 
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2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E AÇÕES 

 

 Neste tópico e em seus subtópicos 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. Dele 

descortinam-se 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 operacional, observando as diretrizes para o 

planejamento em nível operacional definido 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 A POLÍCIA OSTENSIVA DA UNIÃO, 

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 desdobrado suas metas até as Unidades 

Desconcentradas foi a área operacional – Coordenação-Geral de Operações. Este 

desdobramento foi efetuado por meio da Instrução de Serviço nº 004, de 

14/12/2011. Nela restaram definidos os Indicadores e metas para esta UJ. A partir 

daí desdobrou-se a metas até as Delegacias, definiu-se ações para o seu 

atingimento e os planos de ação decorrentes. 
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2.1 Planejamento das Ações da Unidade Jurisdicionada 

 

O Planejamento estratégico da PRF compreende o período 2012-2020 e foi 

elaborado no mais alto nível de comando, ou seja, na Direção-Geral. Dele 

descortinam-se os planejamentos em nível tático pelas diversas áreas da 

administração central. 

 

Cada uma dessas áreas obedece a um Plano Diretor vinculado, 

naturalmente, ao planejamento estratégico. Durante o ano de 2012 as citadas áreas 

trabalharam na elaboração de seus planos diretores, bem como nos desdobramentos 

de cada objetivo estratégico apresentado na figura constante do item 1.2. Essa 

tarefa não foi completada na integra no exercício aqui relatado, ficando, portanto, 

sua confecção final para o exercício 2013. 

 

  Às Unidades Desconcentradas, caso desta Superintendência Regional, cabe a 

elaboração do planejamento em nível operacional, observando as diretrizes para o 

planejamento em nível operacional definido pelas áreas da Direção-Geral. 

 

  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, a atividade rotineira obedeceu a 

criterioso levantamento de pontos críticos de acidentes, utilizando o SIGER/DPRF 

– Sistema de Informações Gerencias, os quais somados aos fatores críticos de 

acidentes orientaram o planejamento das ações diárias de policiamento. 

 

   Esse planejamento é difundido ao efetivo por meio de Cartão-Programa de 

Policiamento, 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 do trecho. 

 

  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. 

 

OPERAÇÕES NACIONAIS 
 

PERÍODO 

CARNAVAL 17/02/2012 22/02/2012 

SEMANA SANTA 05/04/2012 08/04/2012 

DIA DO TRABALHO 27/04/2012 1º/05/2012 

CORPUS CHRISTI 06/06/2012 10/06/2012 

INDEPENDÊNCIA 06/09/2012 09/09/2012 

NOSSA SENHORA APARECIDA 11/10/2012 14/10/2012 
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FINADOS 1º/11/2012 04/11/2012 

PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 14/11/2012 18/11/2012 

FIM DE ANO 21/12/12 02/01/2013 

SENTINELA 01/01/12 31/12/12 

 

 

  O enfrentamento à criminalidade também foi alvo de previsão de reforço por 

meio de operações especiais de combate ao crime, aliadas à realização da etapa 

regional da Operação Sentinela que ocorreu durante todo o ano e nos principais 

pontos de ligação à fronteira. 

 

 Foi programada, também, Operações de fiscalização do transporte de 

passageiros, produtos perigosos e excesso de peso.  
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2.2 Estratégia de Atuação Frente aos Objetivos Estratégicos 

 

 

Como já citado anteriormente, o grande diferencial da ação fiscalizadora foi 

a eleição dos dois fatores críticos de acidentes graves mais comuns, excesso de 

velocidade e ultrapassagem indevida. A fiscalização rigorosa dessas duas condutas 

foi a tônica da atividade finalística voltada para a segurança no trânsito no 

exercício. 

 

O gráfico a seguir mostra que as colisões figuraram como principais tipos 

de acidentes. Seus maiores fatores contribuintes foram exatamente a falta de 

atenção, velocidade alta ou incompatível e a ultrapassagens indevidas 

(ultrapassagem em aclive, em faixa contínua, em cruzamentos, etc.). 

 

 
 

Fonte: SIGER/DPRF. 

 

Aliada a essa fiscalização, 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. O gráfico abaixo demonstra 

que no exercício de 2012, da mesma forma que em anos anteriores, o 

comportamento inadequado é o grande vilão da segurança viária. 
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 Fonte: SIGER/DPRF. 

No gráfico acima se verifica um percentual alto de falta de atenção. Este 

item é uma boa oportunidade de melhoria no registro, pois muitas vezes o policial 

deixa de anotar o fator efetivamente contribuinte pelo fator genérico “falta de 

atenção” ou “outras causas”.  

 

Providências estão sendo tomadas no sentido de corrigir esta informação, 

podendo, inclusive, serem retirados campos do BAT a fim de efetivamente forçar a 

anotação do fator correto. A experiência permite aferir que escondidas atrás dos 

fatores “genéricos” estão as ultrapassagem e velocidade incompatível. 

 

Outro fato relevante, também, é a ocorrência dos sinistros em sua maioria 

nas retas e em condições meteorológicas favoráveis, como demonstra o gráfico 

abaixo. 

 

 
 

 Fonte: SIGER/DPRF. 

  

  

No campo do enfrentamento à criminalidade, a principal estratégia foi 

saturar com a presença ostensiva as rotas mapeadas de ocorrência de tráfico de 

drogas, a interação da área de Inteligência com os demais órgãos policiais e 



35 

 

Ministério Público, a fim de permitir 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. 

 

A Educação para o trânsito foi realizada em duas vertentes. A forma 

tradicional de realizá-la, ou seja, palestras, comandos educativos, distribuição de 

material informativo, visitas a escolas, empresas, etc.  

 

Na outra vertente, estrategicamente cada abordagem revestiu-se de alo 

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 a da abordagem, do 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. 

 

A chamada Lei Seca 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, 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 podem surgir e surgiram desdobramentos vários de 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. 

 

Apesar dos objetivos institucionais terem sido alcançados há dificuldade 

estruturais no suporte a atividade fim que não forma resolvidos a contento no 

exercício relatado e demandará correção em 2013 e exercícios seguintes, como 

relato no item 1.2.  

 

Além desses gargalos, há também uma boa oportunidade de melhoria em 

alinhar mais o efetivo com a estratégia de atuação, a qual muitas vezes não traz 

todo o glamour da atividade policial tradicionalmente apresentadas pela TV e pelo 
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cinema: prisões, viaturas em alta velocidade realizando manobras 

cinematográficas, entre outras. 

 

A PRF prioriza o caráter preventivo da ação. Embora tenha sido preparada 

ao longo dos anos para o enfrentamento a criminalidade com ações e táticas 

especiais, o dia-a-dia reclama mais ações preventivas que repressivas. A meta está 

na fiscalização e não na autuação, na prisão, na apreensão. A fiscalização bem 

feita, respeitosa, como foco definido por levantamentos estatísticos é fundamental 

para o aparecimento do principal resultado, qual seja: SALVAR VIDAS. 

 

Prisões, apreensões e autuações são conseqüências da fiscalização 

devidamente realizada na hora e no lugar adequado. O alinhamento de cada 

policial, de cada servidor, com essa filosofia foi trabalhada no exercício, mas 

merece ganhar contorno mais forte nos anos seguintes. 

 

Outra iniciativa que não teve seu ciclo devidamente completado no 

exercício foi o Leilão de veículos de terceiros, como também das próprias viaturas 

da instituição que não preenchem os critérios para continuar em operação. Os 

principais gargalos foi a falta de dados para notificações dos proprietários, contrato 

com os correios não cobriria a demanda de postagem. 

 

O maior dos gargalos, no entanto, está na força de trabalho muito aquém 

das demandas. Embora ocorrera o ingresso de novo efetivo no último trimestre, 

este ainda é muito aquém das necessidades desta UJ. 
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2.3. Execução do Plano de Metas ou de Ações 

 

 A 3ª SRPRF/MS atua apenas como executora dos programas e respectivas 

ações. As metas físicas e financeiras estabelecidas na LOA e SIGPLAN se referem 

ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal não existindo por parte da 3ª 

SRPRF, a regionalização das referidas metas, exceto para a ação 2723, que será 

apresentada de forma individualizada a seguir: 

 
AÇÃO 2723 - Policiamento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais 

Tipo Projeto 

 

 

Finalidade 

Prestar atendimento pré-hospitalar e resgate emergencial às vítimas de acidentes, bem como 

demais atividades de saúde no âmbito das rodovias.  Promover a segurança do trânsito nas 

rodovias e estradas federais, bem como contribuir para a promoção e a expansão da cidadania e 

fortalecimento da democracia. Garantir segurança aos usuários das rodovias federais, por meio da 

eliminação de pontos críticos a partir do monitoramento e fiscalização eletrônica de pontos 

estratégicos e da otimização do uso da frota de viaturas, além de exercer o controle sobre o fluxo 

de trânsito através da produção de dados e gerenciamento de informações. Aumentar a 

conscientização, a reeducação e a mudança cultural do cidadão relativas ao tema trânsito como 

forma de exercício de cidadania, inclusive desenvolvendo no cidadão um comportamento proativo 

a fim de diminuir o índice de acidentes e mortes nas rodovias federais. 

 

Descrição 

 

 

 Composição e manutenção de equipes de saúde e unidades de suporte básico de vida e 

unidades de suporte avançado de vida, destinadas ao atendimento pré-hospitalar e resgate, 

transporte inter-hospitalar, apoio de saúde a dignitários e a outros órgãos, apoio de saúde 

a unidades e operações do DPRF, estudos e investigação relativa ao uso de álcool e outras 

drogas psicoativas, realização de comandos de saúde  nas rodovias federais e 

estabelecimento de parcerias correlacionadas a finalidade supracitada. 

 Execução de policiamento ostensivo preventivo diuturnamente, fiscalizando e 

controlando o trânsito;  

 Realizar Operações e comandos específicos de fiscalização do transporte de pessoas e 

bens (cargas);  

 Intensificar o policiamento por ocasião das festas e feriados nacionais e regionais 

(aumento do fluxo de veículos e pessoas);  

 Prevenir e atender as ocorrências de acidentes de trânsito;  

 Combater as infrações e crimes de trânsito;  

 Executar escoltas, bem como credenciar as empresas especializadas para tal fim;  

 Controlar o trânsito em situações excepcionais (queda de barreira, alagamentos, 

bloqueios, entre outros);  

 Serviços e fornecimento de materiais específicos (pintura, placas de sinalização, taxa pela 

prestação de serviços, outros); 

 Manutenção e abastecimento de viaturas e aeronaves; 

 Execução e manutenção de atividades de cinotecnia (operações com cães), adquirir e 

manter equipamentos e materiais para a atividade; 

 Planejamento e execução de atividades de contagem volumétrica de trânsito, controle de 

trânsito de veículos pesados, controle de velocidade, monitoramento de veículos e da 

frota de viaturas. 

 Implantação de novas tecnologias para fiscalização de veículos e de condutores e 

manutenção e aferição de equipamentos relacionados à ação.  

 Credenciar as empresas especializadas para realização da Inspeção Técnica Veicular. 

 Pagamento de diárias e passagens.  

 Aquisição de formulários operacionais para as atividades acima.  

 Adquirir e manter armas e sua munição correspondente, equipamentos e materiais para a 

fiscalização e controle de trânsito.  

 Aquisição e manutenção de etilômetros. 
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 Realização de palestras, seminários e outras atividades relacionadas à educação de 

trânsito, com enfoque no trânsito em rodovias. 

 Aquisição de material didático. 

Unidade 

Administrativa 

Responsável 

 

DPRF 

Unidades 

executoras 

DPRF e Unidades Regionais 

  

 realização de comandos de saúde nas rodovias federais e estabelecimento 

de parcerias correlacionadas a finalidade supracitada. 

 

 Dentre as atividades previstas pela Seção de Policiamento e Fiscalização, 

foram empreendidas também, ações em conjunto com órgãos municipais, estaduais 

e federais para a implementação de Comandos Médicos Preventivos, que consistem 

na triagem da saúde do profissional do transporte de carga. Os motoristas 

profissionais são abordados nos postos da polícia e submetidos, gratuitamente, a 

exames de glicemia, aferição de pressão, acuidade visual, teste psicológico, 

vacinas, teste de força, orientação educacional para o trânsito, brindes e lanches. 

Tudo voltado para a segurança do tráfego rodoviário.  

 

 As intervenções culminaram em um expressivo número de realizações. 

Esses números são frutos de operação e ações especiais, mas também o são, na 

verdade principalmente são fruto do trabalho diuturno das equipes de plantão. 

 

OCORRÊNCIA 2011 2012 DIFEREN

ÇA % 

COCAÍNA 1.666 kg 3.117 kg 87 

MACONHA 24.784 kg 38.012 kg 53 

HAXIXE 74.007 un. 25.085 un -67 

ARMAS DE FOGO 29 61 110 

MUNIÇÕES 21.834 19.493 -11 

VEICULOS RECUPERADOS 194 261 34 

PESSOAS ENCAMINHADAS 1.842 1.656 -10 

CIGARROS CONTRABANDEADOS 2.013.896 pct 1.409.661 -30 

EQUIP. ELETRÔNICOS/INFORMÁTICA 50.392 12.199 -76 

CD's/DVD's 550.891 365.889 -34 

AUTOS DE INFRAÇÃO 63.857 70.397 10 

ACIDENTES  3.455 3.312 -5 

MORTOS 220 175 -21 

FERIDOS 2.403 2.389 -1 

CNH APREENDIDA 1669 1.720 3 

TESTES DE ALCOOLEMIA 2714 9.002 330 

Fonte: ROD ON LINE 2012 

 Apesar de todos os elementos circundantes (aumento da frota, aumento de 

motoristas, vias ultrapassadas quanto a locação e obras de arte, economia 
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favorável, etc.) depusessem a favor do aumento dos índices de severidade, os 

esforços da organização permitiram apontar para um resultado extremamente 

positivo em comparação com o ano anterior. 
 

 Foram 300 motoristas profissionais atendidos, durante os treze eventos que 

fizemos durante o exercício 2012, conforme quadro abaixo: 

 

REGIONAL 
EFETIVO  

MOTORISTAS ATENDIDOS 
PRF DEMAIS ÓRGÃOS  

1ª SRPRF/GO 58 65 454 

2ª SRPRF/MT 96 492 2317 

3ª SRPRF/MS 28 72 300 

4ª SRPRF/MG 46 160 332 

5ª SRPRF/RJ 46 103 343 

6ª SRPRF/SP 42 151 450 

7ª SRPRF/PR 20 72 354 

8ª SRPRF/SC 28 82 331 

9ª SRPRF/RS 23 131 254 

10ª SRPRF/BA 13 23 163 

11ª SRPRF/PE 19 76 324 

12ª SRPRF/ES 21 207 519 

13ª SRPRF/AL 8 44 195 

14ª SRPRF/PB 35 90 332 

15ª SRPRF/RN 17 17 193 

16ª SRPRF/CE 61 50 293 

17ª SRPRF/PI 36 164 304 

18ªSRPRF/MA 41 121 250 

19ª SRPRF/PA 63 123 241 

20ª SRPRF/SE 47 88 193 

21ª SRPRF/RO 30 44 212 

1º DRPRF/DF 0 0 177 

2º DRPRF/TO 8 70 245 

3º DRPRF/AM 17 21 73 

4º DRPRF/AP 47 78 218 

5º DRPRF/RR 20 27 135 

 

Durante o exercício de 2012 a PRF, também, realizou diversas capacitações 

com os seus chefes de delegacia na análise estatística de acidentes e mortes nas 

rodovias, a fim de que o planejamento operacional fosse realizado com maior 

eficiência, distribuindo os recursos nos locais com maior incidência de acidentes. 
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Em relação às ações de educação para o trânsito, durante o ano de 2012 

foram realizadas Palestras, Exposições, Festival Estudantil Temático para o 

Trânsito – FETRAN, Cinema Rodoviário e Projetos para Motoristas Profissionais. 

 

As operações realizadas possuem um produto muito maior que as prisões e 

apreensões delas decorrentes. Seu maior produto foi permitir que cada cidadão que 

circule pela via tivesse a sensação de estar seguro, bem como de que se houvesse 

criminoso se locomovendo, este cairia na malha da polícia. Vale lembrar também, 

o papel de contensão que essas ações ofereceram para a circulação de ilícitos. 

 

          Atendimento via guichê: não houve um controle nos anos anteriores, mas 

acredita-se que o setor do NMP realiza cerca de 30 atendimentos diários, o que 

geraria em torno de 7950 atendimentos no ano de 2012. 

           

          Atendimento via telefone: não houve um controle nos anos anteriores, mas 

acredita-se que o setor do NMP realiza cerca de 50 atendimentos diários, o que 

geraria em torno de 13.250 atendimentos no ano de 2012. 

 

DOCUMENTOS RETIDOS 2012 

CNH  1.818 

CRLV  6.978 

 

AUTOS DE INFRAÇÕES EXTRAÍDOS (2012) 

Total de infrações 84.646 

Total de infrações com abordagem 53.852 

Total de infrações sem abordagem 30.290 

 

DISCRIMINAÇÃO DE ALGUMAS INFRAÇÕES 

Excesso de velocidade 22.193 

Ultrapassagem indevida 22.895 

Não uso do cinto de segurança 3.589 

Embriaguez/entorpecente 902 

Motocicleta  380 

Sem documento obrigatório 2.479 

Excesso de peso  953 

ANTT carga  434 
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2.4 Indicadores 

 

Entre os Indicadores constantes do Programa Temático 2070 – Segurança 

Pública com Cidadania, de responsabilidade do Ministério da Justiça, está o de 

Número de vítimas de acidentes fatais nas rodovias federais. No Programa 

Temático 2048 – Mobilidade e Trânsito, tendo como responsável o Ministério das 

Cidades, existem dois Indicadores quanto ao tema da violência no Trânsito: Índice 

de vítimas de acidentes de trânsito e Índice de vítimas fatais de acidentes de 

trânsito. 

 

 O quadro abaixo mostra a descrição e a forma de cálculo dos indicadores da 

PRF.  

 

Descrição: Forma de Calculo: 

1 
Taxa de 

Mortalidade 

Números de mortes, por milhão de veículos, considerando-se a frota nacional de veículos de acordo com as 

informações fornecidas pelo DENATRAN. 

2 
Taxa de Acidentes 

Graves 

Números de Acidentes Graves, por milhão de veículos, considerando-se a frota nacional de veículos de 

acordo com as informações fornecidas pelo DENATRAN. 

3 

Índice de 

Interdição de 

Rodovia 

Ponderação que Resultará da tabulação dos dados de interferências na via, sendo considerados na 

formulação desse índice fatores como a duração e o nível de interferência, o VMD (Volume Médio Diário 

de veículos) do trecho observado e o nível de dificuldade de restabelecer o fluxo de trânsito. 

4 Pessoas Detidas Variação do Número de Pessoas Detidas por períodos de mensuração. 

5 
Veículos 

Recuperados 
Variação do Número de Veículos Recuperados por períodos de mensuração. 

6 

Quadro de 

Apreensões de 

Drogas, 

Contrabando e 

descaminho, 

Armas e 

Relacionadas a 

Crimes Ambientais 

Variação do Número de Apreensões por períodos de mensuração. 

7 

Índice de 

Percepção de 

Segurança 

Pesquisa quantitativa e qualitativa, que avaliará se as ações desenvolvidas pela instituição produziram, 

além dos resultados aferidos pelos outros indicadores, um impacto positivo na sociedade, ou seja, se 

aqueles que fazem uso das rodovias federais sentem-se mais seguros nos seus deslocamentos e o quanto 

essa segurança é resultante da ação da Polícia Rodoviária Federal. 
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3.   ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE 

DA GESTÃO 

 

 

 

3.1 Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos 

 

Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ 

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1.     A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos 

da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. 
      X   

2.     Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e 

funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.  
   X     

3.     A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.    X     

4.     Existe código formalizado de ética ou de conduta.        X 

5.     Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos 

formais. 
      X   

6.     Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos 

diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou 

código de ética ou conduta. 
     X    

7.     As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das 

responsabilidades. 
     X   

8.     Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ.       X   

9.     Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela 

UJ. 
    X     

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.        X 

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da 

unidade. 
       X 

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus 

processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a 

consequente adoção de medidas para mitigá-los. 
     X    

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de 

conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.  
     X   

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de 

risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. 
      X   

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala 

de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 
     X   

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos 

internos da unidade. 
     X   

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar 

responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  
       X 
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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: 

    

 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. 

    Também foi implantado no DPRFo 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. 
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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. 

 

 

3.2 Sistema de Correição 

 

 A apresentação do Sistema de Correição da UJ atende ao disposto no 

subitem 3.4 da Portaria - TCU nº 150, de 3 de julho de 2012, explicitando a 

estrutura e as atividades do Sistema de Correição da 3ª Superintendência, o qual é 

integrado pela Corregedoria Regional desta UJ, com sede em Campo Grande-MS 

evidenciando os principais resultados alcançados no ano de 2012. 

 

 A Corregedoria Regional, dentro do Organograma da 3ª SRPRF/MS, está 

subordinada diretamente ao Superintendente Regional, contando com um efetivo 

atual de 09 (nove) Servidores atuando diretamente na atividade correicional. 

 

O Sistema de Correição da 3ª SRPRF/MS Polícia Rodoviária Federal tem 

previsão na Portaria nº 1.375, de 2 de agosto de 2007, do Senhor Ministro de 

Estado da Justiça, que aprovou o Regimento Interno do Departamento de Polícia 

Rodoviária Federal, cujo art. 92 dispõe que compete à Corregedoria Regional da 3ª 

SRPRF/MS, dentre outras funções: 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; 

 

Complementando as ações internas, a Polícia Rodoviária Federal investiu 

em parceria com a sociedade civil no combate a corrupção, por meio do Projeto 

Trânsito com Cidadania. Tratam-se de ações voltadas para a conscientização dos 

cidadãos, usuários das rodovias, convidando-os a participarem ativamente no 

combate à corrupção. No ano de 2012 foram realizadas 26 palestras, tendo atingido 

177 caminhoneiros, 359 alunos CFC e 86 outros usuários das rodovias Federais, 

perfazendo um total de 622 pessoas. 

 

 

Para bem conduzir sua missão a Corregedoria Regional tem como apoio o 

Núcleo de Assuntos Internos, o qual é responsável pelas diversas funções que 

abrangem suas atribuições regimentais. 

 



45 

 

 No exercício da atividade correicional pela Corregedoria Regional , 

durante o ano de 2012, observaram-se os seguintes resultados: 

 

 

PROCEDIMENTOS INSTAURADOS - 2012 Quantidade Fonte 

Processos Administrativos Disciplinares: 01 CGU-PAD 

Sindicâncias Administrativas Disciplinares: 19 CGU-PAD 

Ritos Sumários: 00 CGU-PAD 

Total de Procedimentos: 20 CGU-PAD 

CITAÇÃO/INDICIAMENTO – 2012 Quantidade Fonte 

Processos Administrativos Disciplinares: 04 CGU-PAD 

Sindicâncias Administrativas Disciplinares: 19 CGU-PAD 

Ritos Sumários: 00 CGU-PAD 

Total de Procedimentos: 23 CGU-PAD 

PROCEDIMENTOS ENCAMINHADOS PARA 

JULGAMENTO – 2012 
Quantidade Fonte 

Processos Administrativos Disciplinares: 04 CGU-PAD 

Sindicâncias Administrativas Disciplinares: 20 CGU-PAD 

Ritos Sumários: 00 CGU-PAD 

Total de Procedimentos: 24 CGU-PAD 

PROCEDIMENTOS JULGADOS – 2012 Quantidade Fonte 

Processos Administrativos Disciplinares: 04 CGU-PAD 

Sindicâncias Administrativas Disciplinares: 19 CGU-PAD 

Ritos Sumários: 00 CGU-PAD 

Total de Procedimentos: 23 CGU-PAD 

PROCEDIMENTOS ANULADOS 

ADMINISTRATIVAMENTE – 2012 
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 ANULADOS JUDICIALMENTE – 

2012 
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 – 2012 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 – 

2012 

Quantidade Fonte 

Processos Administrativos Disciplinares: 00 CGU-PAD 

Sindicâncias Administrativas Disciplinares: 01 CGU-PAD 

Ritos Sumários: 00 CGU-PAD 

Total de Procedimentos: 01 CGU-PAD 

PROCEDIMENTOS EM DECISÃO 

RECONSIDERAÇÃO/RECURSO HIERÁRQUICO – 
Quantidade Fonte 
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2012 

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 AVOCAÇÃO/REQUISIÇÃO 

PELA CGU – 2012 
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 – 2012 
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 

RESULTADO DE JULGAMENTOS – 2012 Quantidade Fonte 

Total Não indiciado 21 
Estatísticas 

CR 

Total absolvido ou arquivado 05 
Estatísticas 

CR 

Total apenado 09 
Estatísticas 

CR 

Advertências: 01 
Estatísticas 

CR 

Suspensões: 01 
Estatísticas 

CR 

Demissões: 04 
Estatísticas 

CR 

Cassações de Aposentadorias: 01 
Estatísticas 

CR 

 

 

 

3.3 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 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, porém, houveram algumas inconsistências que não foi 

possível alterá-las, entretanto, no relatório acima consta todos os dados corretos. 
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4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA 

ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 

4.1 Informações Sobre Programas do PPA de Responsabilidade da UJ 

 

Os itens 4.1.1 - Informações Sobre Programas Temáticos de Responsabilidade 

da UJ  e 4.1.5 Informações Sobre Programas de Gestão, Manutenção e 

Serviços ao Estado de Responsabilidade da UJ (Quadros A 4.1 a a A4.3; 

Quadros A4.5, A4.8 a A4.10; A4.12 e A4.13 e A.4.15, previstos na Portaria TCU 

nº 150, de 03 de julho de 2012, não se aplicam a esta UJ, e Órgão, haja vista que o 

DPRF/MJ não possui Programa Temático ou Programa de Gestão, Manutenção e 

Serviço ao Estado, definidos no PPA (Lei nº 12.593/2012) sob sua 

responsabilidade direta. 
 

5.1.1 Informações Sobre Objetivos Vinculados a Programas Temáticos de 

Responsabilidade da UJ 

 

Quadro A.4.4 – Ações vinculadas a programa temático de responsabilidade da UJ 

 

 
Identificação da Ação 

Código  14M3 

Descrição 

AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA, A CARGO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA 

FEDERAL, NA CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – CONFERÊNCIA RIO+20 

Iniciativa Não se aplica 

Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DPRF/MJ 

Unidade Orçamentária DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DPRF/MJ 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar Valores 

Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

0,00 23.000.000,00 261.560,36 261.560.36 0,00 0,00 261.560,36 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

01 Evento Apoiado unidade 01 01 261.560,36 261.560,36 

 

Análise crítica: 

 A operação Rio+20 foi realizada no mês de junho de 2012, data do evento 

internacional relacionado ao meio ambiente denominado Rio + 20, com a presença 

de diversos chefes de estado. Todos os órgãos de segurança em nível federal, 

estadual e municipal foram acionados para dar cobertura ao evento. 
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 A PRF atuou com profissionalismo na escolta das autoridades e fiscalização 

das portas de entrada da cidade do Rio de Janeiro e arredores, antes durante e 

depois do evento.   

 A 3ª SRPRF/MS atuou de forma eficaz nessa operação, enviando 50 

Policiais Rodoviários Federais para essa conferência, os quais foram capacitados e 

retornaram com um excelente legado. 

  

 Para esse evento a 3ª SRPRF/MS recebeu como legado também algumas 

viaturas. 

  

 Para a operação Rio + 20 foram mobilizados no todo 829 PRF’s, retirados 

de diversos estados da federação.  

 

 Entre os principais resultados podemos citar a apreensão de 5.482 quilos de 

maconha e 1.997 quilos de cocaína neste período, conforme tabela abaixo: 

 

 

RECURSOS INVESTIDOS TOTAL

Efetivo da Operação Rio +20 (homens envolvidos) 829

PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Barreiras Policiais Realizadas 160

Veículos Vistoriados 45.800

Pessoas Vistoriadas 53.698

Pessoas Presas em Flagrante 165

Menores Apreendidos 4

RESULTADOS OBTIDOS
Maconha e derivados (kg) 5.482 ,08

Cocaína e derivados (kg) 1.997 ,00

Armas de fogo 20

Munições 219

Veículos Apreendidos / Veículos recuperados 28

Fármacos / Medicamentos (unidades) 1.804

Eletrônicos (máquinas fotográficas, celulares, outros) 1.402

CD + DVD 2.493

Dinheiro Apreendido (Reais) 1.190 ,00
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Identificação da Ação 

Código  20RM 

Descrição EXAMES E AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Iniciativa 

02C6 - Realizaçao de provas, exames, avaliaçoes nacionais e internacionais, bem como 

produçao de estatísticas, informaçoes, indicadores, 

estudos e pesquisas que gerem subsídios para a elaboraçao e a implementaçao da política 

pública educacional 

Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DPRF/MJ 

Unidade Orçamentária DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DPRF/MJ 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

0,00 713,58 713,58 713,58 0,00 0,00 713,58 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

01 Evento Apoiado unidade 01 01 713,58 713,58 

 

 

Análise crítica: 

 

 Para esse evento a PRF foi incumbida de proporcionar a escolta das provas 

do ENEM, enviando 3 (três) Policiais Rodoviários Federais para a missão, 

ocorrendo sem alterações. 
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Identificação da Ação 

Código  20IC 

Descrição 
ESTRATÉGIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA NAS FRONTEIRAS - 

ENAFRON 

Iniciativa 

03DO - Implementação da Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras para o 

monitoramento das regiões fronteiriças e Amazônia Legal, bem como para a ampliação da 

presença dos órgãos de segurança pública e outras instituições nessas regiões 

Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DPRF/MJ 

Unidade Orçamentária DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DPRF/MJ 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

80.017.000,00 121.845.255,00 4.127.932,94 585.870,06 0,00 3.542.062,88 585.870,06 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

01 Operação Apoiada unidade 04 01 4.127.932,94 585.870,06 

 

ANÁLISE CRÍTICA: 

Fonte: SPF e CGO/DPRF 

 

 A 3ª SRPRF/MS visualiza de forma positiva as operações denominadas 

Sentinela e GGIFRON, pois devido ao reduzido número de policiais do Estado, 

essa operação soma esforços no policiamento e fiscalização da fronteira, 

aumentando em 20% o número de apreensões no Estado, além de aumentar a 

sensação de segurança da população. 

  

 Com os recursos da ação ENAFRON a 3ª SRPRF/MS recebeu como 

legado 10 viaturas novas para compor a frota de veículos do Estado. 

 

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

janeiro a dezembro, através da mobilização do efetivo de outros estados para as 

regiões de fronteira. Em 2012, em média, foram mobilizados mensalmente 180 

policiais especializados no combate à criminalidade. 

 

 Entre os principais resultados estão a apreensão de 66 toneladas de 

maconha e 5.919 kilos de cocaína, além da apreensão de 609 armas de fogo e 4.678 

pessoas presas em flagrante. Logo abaixo demonstramos o quadro da Operação 

Sentinela no Estado do Mato Grosso do Sul: 

 

DATA  Nº DE POLICIAIS 

30/01/2012 a 03/02/2012 08 

07/02/2012 a 10/02/2012 10 

03/03/2012 a 23/03/2012 101 

01/04/2012 a 10/04/2012 04 

09/05/2012 a 26/05/2012 17 
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01/06/2012 a 10/06/2012 03 

11/06/2012 a 20/06/2012 03 

14/07/2012 a 31/07/2012 28 

18/09/2012 a 29/10/2012 63 

11/11/2012 a 27/11/2012 20 

07/12/2012 a 17/12/2012 61 

 

 No exercício de 2012, foram realizadas 04 (quatro ) licitações para 

contratação de empresas de prestação de serviços de reforma e ampliação dos 

postos PRF’s de Nova Alvorada do Sul, Dourados, Corumbá, São Gabriel do 

Oeste, Guia Lopes da Laguna e Paranaíba. Tais reformas visam aprimorar as 

estruturas físicas dos postos PRF’s , proporcionando melhor atendimento ao 

cidadão e melhoria das condições de trabalho dos servidores. Salientamos que as 

obras ainda estão em execução.  

  
Identificação da Ação 

Código  2524 

Descrição 
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA 

RODOVIÁRIA FEDERAL 

Iniciativa 
03DY - Fortalecimento, seleção, formação, capacitação e valorização do quadro de 

servidores das polícias da União 

Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DPRF/MJ 

Unidade Orçamentária DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DPRF/MJ 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

4.000.000,00 4.800.000,00 121.699,03 114.311,72 0,00 7.387,31 114.311,72 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade de Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

01 Servidor capacitado Unidade 749 749 121.699,03 114.311,72 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 O Núcleo de capacitação da 3ª SRPRF/MS tem por objetivo dotar os 

servidores de conhecimento e habilidades que garantam a adoção de atitudes e 

ações profissionais que contribuam para o cumprimento da missão da PRF, 

refletindo seus valores e metas. 

 

 As ações de capacitação visam ainda contribuir para intensificar ações de 

garantia dos Direitos Humanos, fomentar e potencializar ações de educação para o 

trânsito, fortalecer e modernizar a fiscalização e o policiamento ostensivo, com 

ênfase na prevenção, ampliar e aperfeiçoar o atendimento pré-hospitalar e o resgate 

emergencial e iniciar a implementação da perícia de acidentes e aprimorar o 

registro de ocorrências permitindo estudos estatísticos e desenvolvimento de 

estratégias operacionais de atuação, desta forma, fortalecendo a imagem 

institucional da PRF. 

 

 No exercício de 2012, foram contempladas as capacitações conforme 

quadro abaixo:  
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RELATÓRIO DE CAPACITAÇÃO 2012 – 3ª SRPRF/MS

TOTAL DE SERVIDORES LOTADOS NA REGIONAL EM DEZ/2012 = 415

PERÍODO

INÍCIO FIM

Seminário de Ambientação da Operação Sentinela 01/03/12 02/03/12 16h 0 15 15

Curso de Formação de Motociclista Policial e Batedor 19/03/12 14/04/12 224h 0 3 3

Curso de Atualização de tiro – pistola, carabina e fuzil 29/03/12 30/03/12 16h 0 22 22

Seminário de Ambientação da Operação Sentinela 02/04/12 02/04/12 8h 0 6 6

III Curso de Técnicas Policiais de Fiscalização de Transporte01/05/12 19/05/12 166h 0 2 2

Curso Protection of National Leadership Management 07/05/12 11/05/12 0 1 1

Seminário de Ambientação da Operação Sentinela 09/05/12 10/05/12 16h 0 9 9

XXII Curso de Técnicas Policiais de Combate ao Crime 27/05/12 14/06/12 0 5 5

Estágio de Adestramento de Cães de Guerra 28/05/12 29/06/12 16h 0 1 1

Capacitação em Operação de Radar Fotográfico 11/06/12 14/07/12 4h 0 34 34

Seminário de Ambientação da Operação Sentinela 14/06/12 14/06/12 8h 0 7 7

VII Curso de Operador de Equipamentos Especiais 23/06/12 31/07/12 a concluir 0 1 1

Legislação aplicada à Gestão de Pessoas 24/06/12 20/08/12 30h 0 2 2

Condução de Veículos de Emergência 29/06/12 01/07/12 24h 0 10 10

Curso de Fiscalização de Produtos Perigosos 02/07/12 04/07/12 24h 0 26 26

Condução de Veículos de Emergência 07/07/12 10/07/12 32h 0 10 10

Ética e Serviço Público 17/07/12 06/08/12 30h 0 1 1

Gerenciamento de Projetos 30/07/12 03/08/12 40h 0 2 2

09/08/12 31/08/12 1h 0 50 50

09/08/12 31/08/12 1h 0 24 24

09/08/12 31/08/12 1h 0 20 20

09/08/12 31/08/12 1h 0 16 16

09/08/12 31/08/12 1h 0 11 11

09/08/12 31/08/12 1h 0 7 7

09/08/12 31/08/12 1h 0 13 13

09/08/12 31/08/12 1h 0 16 16

Conferência Frame Work 29/08/12 01/09/12 32h 0 2 2

Curso de Atualização em Primeiros Socorros 03/09/12 04/09/12 16h 0 46 46

Curso de Atualização em Primeiros Socorros 11/09/12 12/09/12 16h 0 46 46

Palestra Mapeamento de Processos 13/09/12 13/09/12 4h 0 15 15

Curso de Tiro PT840 18/09/12 19/09/12 14h 0 14 14

Seminário de Ambientação da Operação Sentinela 19/09/12 19/09/12 8h 0 8 8

Curso de Tiro PT840 20/09/12 21/09/12 14h 0 14 14

Curso de Crono-Tacógrafo 25/09/12 25/09/12 8h 0 14 14

Curso de Crono-Tacógrafo 26/09/12 26/09/12 8h 0 6 6

Curso de Crono-Tacógrafo 27/09/12 27/09/12 8h 0 17 17

Curso de Crono-Tacógrafo 28/09/12 28/09/12 8h 0 15 15

Ambientação Multidisciplinar aos novos servidores 01/10/12 05/10/12 40h 0 66 66

Curso de Crono-Tacógrafo 01/10/12 01/10/12 8h 0 18 18

Curso de Crono-Tacógrafo 02/10/12 02/10/12 8h 0 27 27

Curso de Crono-Tacógrafo 03/10/12 03/10/12 8h 0 15 15

Curso de Crono-Tacógrafo 05/10/12 05/10/12 8h 0 44 44

Curso de Crono-Tacógrafo 08/10/12 08/10/12 8h 0 13 13

Curso de Crono-Tacógrafo 09/10/12 09/10/12 8h 0 20 20

Curso de Crono-Tacógrafo 10/10/12 10/10/12 8h 0 8 8

Curso de Identificação Veicular 18/10/12 19/10/12 16h 0 20 20

Curso de Unidades Especializadas de Fronteira 19/11/12 08/12/12 120h 0 1 1

NOME DO EVENTO DE

CAPACITAÇÃO

CARGA

HORÁRIA

QUANTIDADE 

SERV. ADM. 

CAPACITADOS

QUANTIDADE 

SERV. PRF

CAPACITADOS

TOTAL

SERVIDORES

CAPACITADOS

Treinamento de fiscalização da jornada de trabalho dos 

motoristas profissionais

Treinamento de fiscalização da jornada de trabalho dos 

motoristas profissionais

Treinamento de fiscalização da jornada de trabalho dos 

motoristas profissionais

Treinamento de fiscalização da jornada de trabalho dos 

motoristas profissionais

Treinamento de fiscalização da jornada de trabalho dos 

motoristas profissionais

Treinamento de fiscalização da jornada de trabalho dos 

motoristas profissionais

Treinamento de fiscalização da jornada de trabalho dos 

motoristas profissionais

Treinamento de fiscalização da jornada de trabalho dos 

motoristas profissionais
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Além dos gastos elencados acima, destaca-se também aquisições de materiais de 

consumo para treinamento de tiro de armas curtas e longas tais como alvos, apitos, 

óculos de proteção, obreias, protetores auriculares, kit de limpeza para armas curta 

e longa, materiais de expedientes, além de diárias e passagens para os servidores. 

 
Identificação da Ação 

Código  2723 

Descrição POLICIAMENTO OSTENSIVO NAS RODOVIAS E ESTRADAS FEDERAIS 

Iniciativa 

03EH - Fortalecimento da capacidade de enfrentamento à violência no trânsito, no âmbito 

das rodovias federais, por meio do aprimoramento das ações de fiscalização e educação 

para o trânsito, envolvendo o cidadão e outras organizações da sociedade civil, visando à 

mudança de comportamento em busca de um trânsito mais seguro.  

Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DPRF/MJ 

Unidade Orçamentária DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DPRF/MJ 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

64.581.000,00 99.618.347,00 3.372.116,25 2.921.198,73 0,00 450.917,52 2.920.797,68 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade de Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

01 Procedimento realizado Unidade 70.397 70.397 3.372.116,25 2.920.797,68 

 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 

 A 3ª SRPRF/MS, alinhada com os objetivos institucionais do DPRF, das 

metas estabelecidas no Plano Plurianual do governo federal e com os objetivos 

estabelecidos para a década de Ação para Segurança Viária estabelecida pela ONU 

para redução de 50% de mortes (2010-2020) e com o Plano Nacional de Redução 

de Acidentes e Segurança Viária (decênio 2011-2020), atua através da análise de 

histórico de acidentes, identificando locais críticos e propondo ações de correção e 

diminuição dos índices através de Fiscalização e Policiamento do Trânsito. 

  

 Nas ações de policiamento e fiscalização de trânsito foram empregados 

todos os equipamentos operacionais disponíveis, tais como: radares, etilômetros, 

viaturas, aeronaves e policiais ao longo de 3.420,6 km de rodovias federais no 

estado do Mato Grosso do Sul.  

 Através de estudos estatísticos, além do policiamento ordinário, direcionou 

atividades específicas de fiscalização para o combate as infrações que causam 

maiores índices de acidentes e de vitimados (ultrapassagem proibida, embriaguez 

ao volante, excesso de velocidade, condução irregular de motocicletas e não uso do 

cinto de segurança).  

  

 Além da Intensificação do policiamento e da Fiscalização, a PRF 

promoveu, em 2012, várias  ações de Educação para o Trânsito, conforme 

descritivo abaixo: 
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 ENCONTRO NACIONAL DE SEGURANÇA E CRIMES DE 

TRÂNSITO, realizado de 16 a 20 de Abril de 2012: estiveram presentes 

diversas autoridades, entre elas o Diretor do Departamento Nacional de 

Trânsito, Julio Ferraz Arcoverde; o Governador do estado de Mato Grosso do 

Sul, André Puccinelli; o Presidente da OAB-MS, Dr. Leonardo Avelino Duarte 

e a Diretora geral da Polícia Rodoviária Federal, Inspetora Maria Alice 

Nascimento Souza acompanhada por Superintendentes da Polícia Rodoviária 

Federal dos Estados da Federação, e demais representantes dos Ministérios do 

Transporte, Saúde e Educação. Representantes da DITRAN prestigiaram o 

evento. 

O ponto forte do encontro foi as palestras e seminários. As inscrições 

gratuitas estimularam a participação. Diversas autoridades de trânsito e juristas 

do Direito enfatizaram a importância de conscientizar a população visando à 

conscientização da população para a situação atual do trânsito no Brasil. Dentro 

da programação  houve uma caminhada pela paz no trânsito pelas ruas de 

Campo Grande, o evento reuniu mais de mil pessoas com faixas, panfletos e 

camisetas, todos fazendo referência à conscientização das pessoas em busca de 

um trânsito mais seguro.  

- CARAVANA SIGA BEM: ainda no mês de abril Campo Grande recebeu 

a Caravana Siga Bem, onde a CRET/MS, auxiliada pela DITRAN – Divisão de 

Trânsito, ofereceu todo o suporte de material humano ( convocação de cinco 

PRF´s para atuarem exclusivamente no evento) e material, incluindo a 

realização de palestras para caminhoneiros, estudantes de escolas próximas que 

fizeram visitação graças aos esforços da CRET e organizadora do evento, 

atingindo o público direto aproximado de duas mil pessoas. E indireto de 50 

mil, devido a exposição de mídia ( entrevistas e reportagens em rádios, televisão 

e jornais impressos e virtuais). 

- GINCANA DO CAMINHONEIRO: A CRET/MS e a DITRAN atuaram 

com o mesmo afinco que a Caravana, oferecendo suporte e atuando nos dias dos 

evento. 

- TEATRO DE BONECOS: O teatro de bonecos é uma iniciativa da 

CRET/MS e funciona a três anos. Em 2012 foram cerca de 50 apresentações em 

comunidades diferentes, algumas por mais de uma vez, na capital e interior do 

Estado. O evento é muito requisitado pois é um meio de prender a atenção e a 

simpatia das crianças, que ainda se divertem aprendendo regras de trânsito 

através das artes cênicas.  

- FETRAN: Em 2012 fora realizado o 3º FETRAN com 182 peças teatrais 

inscritas, e realizadas cinco seletivas regionais, sendo uma na capital: Campo 

Grande, e as demais nos municípios de Dourados, Três Lagoas, Coxim e 

Corumbá, representando as regiões Sul, Leste, Norte e Oeste respectivamente. 

Os processos de inscrições ocorreram nos meses de fevereiro e março, com 

realização de palestras aos professores. Nos meses de maio e junho foram 

realizadas as seletivas que classificaram os finalistas. No mês de outubro, após 

as eleições, realizamos a grande final. Uma grande festa que contou ainda com a 
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participação especial de uma escola da Bolívia, uma do Paraguai e uma 

Indígena. Toda a premiação foi oferecida pelo DETRAN/MS. 

- PALESTRAS: Com pequenas exceções, todas as solicitações de palestras 

foram atendidas pela Regional, e foram muitas, feitas por estabelecimentos de 

ensino fundamental, médio e superior, onde destacamos a participação em 

universidades na capital e interior do Estado. Muitas empresas e órgão públicos 

também nos requisitaram, sendo prontamente atendidos, com destaque para 

grandes corporações. 

 A fim de atingir os resultados institucionais, a PRF do Mato Grosso do 

Sul, além das ações supracitadas, desenvolveu em 2012 várias operações e 

comandos visando aumentar a percepção de segurança dos usuários das rodovias 

federais, dentre as quais o reforço no policiamento em datas festivas e de 

enfrentamento à criminalidade, conforme quadro abaixo: 

 

Descrição/Tipo Período nº de policiais 

Apoio a Delegacia de Paranaíba/MS 09/01 a 19/01 03 

Operação Verão 2012- Jardim/MS 16/01 a 19/01 06 

Operação Tormentas 15/01 a 06/02 02 

Apoio a Delegacia de Coxim/MS 16/01 a 17/01 02 

Operação Paranaíba 02/2012 19/01 a 29/01 03 

Combate aos Crimes Ambientais - Apoio a Polícia Federal 18/01 a 20/01 04 

Operação Rota 67 21/01 04 

Operação Verão 2012 – Nova Alvorada do Sul/MS 24/01 a 27/01 05 

Operação Paranaíba 3/2012 29/01 a 07/02 04 

Operação Rodovida-MG 05/02 a 29/02 02 

Operação Temática ANTT 06/02 a 10/02 04 

Operação Paranaíba 04/2012 07/02 a 16/02 03 

Operação Carnaval 2012- Santa Catarina 15/02 a 24/02 12 

Operação Paranaíba 05/2012 16/02 a 25/02 03 

Apoio ao PPRF Água Clara - Assalto a Banco 14/02 03 

Operação Paranaíba 06/2012 03/03 a 12/03 03 

Operação Motocross 10 a 11/03 04 

Operação Paranaíba 07/2012 12/03 a 21/03 03 

Operação Semana Santa 2012-Santa Catarina 03/04 a 10/04 06 

Operação Paranaíba 10/2012 11/04 a 20/04 03 
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Escolta da Diretora Geral do DPRF e Ministro da Justiça 15/04 a 20/04 30 

Operação Paranaíba 11/2012 21/04 a 30/04 03 

Operação Paranaíba 12/2012 01/05 a 10/05 03 

Operação Paranaíba 13/2012 11/05 a 20/05 03 

Combate ao Narcotráfico na Delegacia PRF Coxim 10/05 a 11/05 02 

Apoio a Delegacia de Dourados 18/05 a 20/05 03 

Manutenção das motocicletas para Operação RIO + 20 20/05 a 22/05 02 

Operação Paranaíba 14/2012 21/05 a 30/05 03 

Operação RIO + 20 09 a 26/06 32 

Manutenção de Motocicletas para Operação RIO + 20 01/06 a 03/06 02 

Operação Corpus Christi 2012 06/06 a 10/06 18 

Apoio a Delegacia de Três Lagoas 14/06 a 17/06 04 

Operação Paranaíba 17 21/06 a 30/06 03 

Apoio a Delegacia de Dourados 30/06 a 01/07 10 

Operação Paranaíba 18 01/07 a 10/07 03 

Combate as fraudes veiculares 08/07 a 09/07 14 

Operação Paranaíba 19 11/07 a 20/07 03 

Operação Saturação  18/07 a 20/07 13 

Operação Copo Sujo 27/07 a 28/07 18 

Operação Motoshow 03/08 a 05/08 07 

Operação Porco no Rolete 03/08 a 05/08 13 

Operação BR 116 - CE 05/08 a 05/09 02 

Operação GGIFron Corumbá 16/08 a 19/08 08 

Operação OTEFIS-SP 19/08 a  31/08 03 

Operação Porteira Fechada 23/08 a 02/09 13 

Apoio a SDH da Presidência da República 26/08 a 27/08 04 

Operação Independência 06/09 a 10/09 15 

Operação GGIFron 12/09 a 14/09 18 

Apoio a Procuradoria do Trabalho  17/09 a 18/09 06 

Operação Eleições 2012 04/10 a 07/10 49 

Apoio a Delegacia PRF 3/01-Campo Grande/MS 05/10 10 
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Operação Nossa Senhora Aparecida 2012 11/10 a 14/10 28 

Operação Escolta de Provas do Enem 2012 16/10 a 17/10 03 

Operação OTEFIS III MS/MT 24/10 a 03/11 24 

V OCC 2012-SP 04/11 a 11/11 10 

Operação Libertos V 30/10 a 09/11 05 

Operação Finados 2012 01/11 a 04/11 10 

Apoio a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República 

16/11 a 18/11 02 

Operação Proclamação da República 2012 14/11 a 18/11 14 

Operação Divisas SP 02/12 a 20/12 06 

Operação Esculápio 20/11 a 25/12 12 

Apoio a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República 

27/11 a 01/12 04 

Apoio a Delegacia PRF de Três Lagoas/MS 10/12 a 16/12 07 

Escolta de Carretas de cigarro para Foz do Iguaçu/PR 18/12 a 20/12 08 

Operação Fim de Ano 2012 26/12 a 30/12 09 

Operação Marãiwatséde 28/12 a 

14/01/13 

03 

 

Resumo geral das apreensões e atendimentos da 3ªSRPRF/MS:
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RESUMO GERAL 
Regional:3srprfms - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACIDENTES1  

Sem Vítimas  Com Feridos Com mortos  
Total de 

Acidentes 

1784 1389 139 3312 

Pessoas 
Socorridas  

Feridos Mortos 
Total de 
Vítimas 

132 2389 175 2564  

FISCALIZAÇÕES 

Autuações Autos de Infração extraídos 
CNH's 

Recolhidas 

70397 70397 1720 

Documentos 
Retidos  Veículos Retidos 

Veículos 
Fiscalizados 

6480 2846 322358 

Animais 
Recolhidos  Auxílio Usuário  

Escolta/ 
Batedor  

1 3513 349 

Pessoas 
Fiscalizadas  

   
 

164363     

ALCOOLEMIA 

Testes Autuações Prisões   

9002 583 307   

  

APREENSÕES  

Drogas Unidade Quantidade 

 

Contrabando Unidade Quantidade 

Anfetamina / Barbitúricos Unidade 0 Bebida Litro 3905 

Haxixe Unidade 25085 CD/VHS/DVD Unidade 365899 

Cocaína Grama 3116940 Cigarro Pacote 1409661 

Crack Grama 154905 Combustiveis Litro 171 

Lança-Perfume Frasco 0 Equip.Informática Unidade 12199 

Merla Grama 0 Eletrônicos Unidade 40298 

Maconha Grama 38012268 Medicamentos Unidade 83081 

Pés de Maconha Unidade 0 Pneus Unidade 1343 

Outras Unidade 3007 Outras Unidade 473553 

Diversas Grama 0 Diversos Grama 113434456 

Total de ocorrências 377 Total de ocorrências 1126  
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OUTRAS OCORRÊNCIAS  

Carga Roubada Unidade Quantidade 

 

Carga Recuperada  Unidade Quantidade 

Alimentos Kilo 0 Alimentos Kilo 0 

Bebidas Litro 0 Bebidas Litro 272 

CD/VHS/DVD Caixa 0 CD/VHS/DVD Unidade 0 

Cigarro Pacote 0 Cigarro Pacote 0 

Combustiveis Litro 0 Combustíveis Litro 0 

Eletrônicos Unidade 0 Eletrônicos Unidade 0 

Informática Unidade 0 Informática Unidade 0 

Medicamentos Unidade 0 Medicamentos Unidade 0 

Outras Unidade 0 Outras Unidade 3 

Total de ocorrências 0 Total de ocorrências 3  

  

OUTRAS OCORRÊNCIAS (continuação)  

Meio-Ambiente Unidade Quantidade 

Animais Silvestres  Unidade 5 

Carvão m3 335 

Madeira m3 1524 

Pescados kilo 125 

Transporte Incorreto de Substâncias Tóxicas ----- 20 

Outros Unidade 0 

Total de ocorrências 41 

Dinheiro Unidade Quantidade 

Dinheiro (Real) Valor 275922,55 

Dinheiro (Euro) Valor 0,00 

Dinheiro (Dolar) Valor 0,00 

Dinheiro (Peso Colombiano) Valor 0,00 

Explosivo Unidade Quantidade 

Fogos de Artifício Unidade 0 

Dinamite Kg 3500 

  

  

Armas Unidade Quantidade Munições Unidade Quantidade  

Revolver Unidade 23 Calibre 22/32  Unidade 9848 

Pistola  Unidade 19 Calibre 38 Unidade 5135 

Espingarda Unidade 11 Calibre 40 Unidade 55 

Fabricação caseira  Unidade 0 Calibre 380  Unidade 2209 

Fuzil Unidade 6 Calibre 762/308 Unidade 95 

Submetralhadora Unidade 0 Calibre 223/556 Unidade 0 

Total amas de fogo Unidade 59 Calibre 9mm Unidade 1413 

Armas brancas  Unidade 0 Outras Unidade 738 

Outras armas  Unidade 2     
Total geral de armas  61 Total de munições apreendidas 19493 

Total de ocorrências 42 Total de ocorrências 60  
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   Destaca-se também aquisições de diversos materiais tais como: coletes 

balísticos, uniformes (camisas, calças, suéteres, cinto de guarnição) e serviços 

(médicos veterinários para o Grupo de Operação com Cães, manutenção de viaturas, 

radares e etilômetros). 

 

 

 

PESSOAS DETIDAS     

Detenções Quantidade 

Assaltante de Carga 4 

Assaltante ônibus  0 

Estrangeiros 16 

Mandado 122 

Tráfico de entorpecentes 409 

Roubo/Furto de veículos 221 

Contrabando/Descaminho 107 

Crimes de trânsito 403 

Crimes ambientais 63 

Outros 267 

Total de Detidos 1612 

  

CRIMES DIVERSOS  

Tipo Quantidade 

 

Tipo Quantidade 

Assalto a ônibus 0 Falsificação de Documento 37 

Assalto a veículo de carga 0 Saque a carga 2 

Assalto a táxi 0 Trabalhador Libertado  0 

Assalto veículo particular 1 Veículos recuperados  261 

Crimes c/vida e patrimônio 3 Crimes diversos  180 

    Crimes de Trânsito 343 

     Total de ocorrências 795 

  

CRIANÇAS / ADOLESCENTES  

Criança / Adolescente vítimas de crimes 

 

Criança / Adolescente infrator(a) 

Descrição Quantidade Descrição Quantidade 

Criança 13 Criança encaminhada  2 

Adolescente 23 Adolescente apreendido 124 

Total de menores vítimas 36 Total de menores infratores 126 

Total de ocorrências de crime contra 
menores 

16 
Total de ocorrências de infração praticada 
por menores 

94 

Total de pessoas envolvidas 9 Total de pessoas envolvidas 74 

Total de pessoas detidas 4 Total de pessoas detidas 44 
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Identificação da Ação 

Código  2816 

Descrição SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 

Iniciativa 03DW - Aprimorar as ações de investigação e operações de inteligência policial  

Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DPRF/MJ 

Unidade Orçamentária DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DPRF/MJ 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

1.500.000,00 1.800.000,00 31.270,82 31.015,28 0,00 255,54 31.015,28 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade de Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

01 Operação realizada Unidade 43 43 31.270,82 31.015,28 

 

Análise crítica: 

 

 A atividade de inteligência da policia rodoviária federal do mato grosso do sul 

teve sua atuação no ano de 2012 voltada para o apoio das ações operacionais de 

trânsito e de enfrentamento à criminalidade, onde destacamos as principais operações: 

identificação de condutores embriagados na operação carnaval 2012; operação única, 

alto-giro e transformes, também para identificação de pessoas dirigindo sob o efeito de 

álcool. 

 

 Apoio nas operações sentinela, ágata e do gabinete de gestão integrado de 

fronteira; operação rio+20, além de atividades de investigação social de candidatos a 

servidores para o cargo de policial rodoviário federal e de funcionários terceirizados e 

estagiários, realizando ainda estudos estratégicos para auxiliar a tomada de decisão dos 

gestores do órgão. 

  

 Para melhoria do núcleo, devemos no ano de 2013 concentramos na 

reestruturação do núcleo, tais como: criação de bases descentralizadas, capacitação de 

servidores e designação de mais servidores para atuação nas bases.   
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Identificação da Ação 

Código  4641 

Descrição PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 

Iniciativa 

03EH - Fortalecimento da capacidade de enfrentamento a violencia no trânsito, no âmbito 

das rodovias federais, por meio do aprimoramento das açoes de fiscalizaçao e educaçao 

para o trânsito, envolvendo o cidadao e outras organizaçoes da sociedade civil, visando a 

mudança de comportamento em busca de um trânsito mais seguro 

Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DPRF/MJ 

Unidade Orçamentária DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DPRF/MJ 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

0,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 0,00 0,00 11.400,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

01 NÃO SE APLICA    Preencher 

quando tiver sido 

definida 

Execução da 

Regional 

 

Análise crítica: 

 

Os recursos empenhados durante o exercício 2012 referem-se a despesas 

realizadas pela 3ª SRPRF/MS, sendo R$ 3.600,00 gastos com VT comercial e SPOT 

para rádio, para serem veiculados na imprensa (FETRAN/MS) – Processo de Origem 

nº 2012DI00055 – Nota de Empenho nº 2012NE800128; e R$ 7.800,00 gastos com o I 

Encontro Nacional de Segurança e Crimes de  Trânsito – Processo de Origem nº 

2012DI00066 – Nota de Empenho nº 2012NE800180. 
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Identificação da Ação 

Código  8623 

Descrição 
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E UNIDADES DA 

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 

Iniciativa 

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

promoção da atualização tecnológica, aparelhamento e manutenção das soluções 

implementadas 

Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DPRF/MJ 

Unidade Orçamentária DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DPRF/MJ 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

23.250.000,00 14.311.000,00 315.816,92 25.318,95 0,00 290.497,97 25.318,95 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade de Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

01 Unidade 

reformada/modernizada 

Unidade 33 27 315816,92 25.318,95 

 

Análise crítica: 

 

  

  Os recursos utilizados durante o exercício de 2012 referem-se à execução de 

Projetos Executivos que visam dar suporte nas futuras execuções de obras. Além disso, 

os recursos foram utilizados para reforma dos Postos da PRF nos municípios de Guia 

Lopes e São Gabriel do Oeste. 
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Identificação da Ação 

Código  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  

Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DPRF/MJ 

Unidade Orçamentária DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DPRF/MJ 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

35.720.000,00 44.530.666,00 7.302.988,47 944.930,62 0,00 6.358.057,85 944.930,62 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade de Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

01 Sistema manutenido Percentual de 

manutenção 
  7.302.988,47 944.930,62 

 

Análise crítica: 

 Vislumbrando a diretriz de melhoria dos processos de administração e 

gerenciamento, A 3ª SRPRF/MS, realizou grandes aquisições para melhoria nos 

sistemas de comunicações e Tecnologia da Informação. 

 

 No âmbito da comunicação entre servidores do DPRF fora das sedes 

administrativas a 3ª SRPRF/MS realizou a contratação de Empresa Telefonia Móvel 

Nacional permitindo assim uma maior comunicação entre os servidores, inclusive 

fora da Regional a um custo menor. 

 

 Suprindo a necessidade de otimização da infraestrutura de TI, da PRF, foram 

adquiridas unidades de armazenamento de grandes volumes de dados e servidores de 

grande porte de modo a tornar os serviços prestados pela área de tecnologia mais 

efetivos.  

 Foram realizados ainda, aquisições dos seguintes materiais/equipamentos 

modernos: 

 

Descritivo de Execução: 

- Pagamento dos contratos continuados de Links de Dados, telefonia fixa, 

telefonia móvel; 

- Aquisição de 698 TB de Storages Regionais para a sede e regionais, 

perfazendo um total de R$ 1.787.000,00; 

- Aquisição de expansão  do Storage do CPD da sede 331 Tb R$ 380.882,60 

( empenhado e não liquidado) 

- Aquisição de 1.025 Notebook's para a sede e regionais, perfazendo um 

total de R$ 1.522.125,00; 

- Aquisição de 27 Aceleradores WAN para a sede e regionais, perfazendo 

um total de R$ 2.572.078,00; 

- Aquisição de Torres de comunicação para a Regional; 

 

 Todas estas ações foram realizadas com o objetivo maior de tornar a 

comunicação e o trabalho desenvolvido por nossos policiais mais célere e eficiente 

junto à sociedade. 
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Identificação da Ação 

Código  86A1 

Descrição 
PROCESSAMENTO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS APLICADAS PELA POLÍCIA 

RODOVIÁRIA FEDERAL 

Iniciativa 

03EH - Fortalecimento da capacidade de enfrentamento à violência no trânsito, no âmbito 

das rodovias federais, por meio do aprimoramento das ações de fiscalização e educação 

para o trânsito, envolvendo o cidadão e outras organizações da sociedade civil, visando à 

mudança de comportamento em busca de um trânsito mais seguro.  

Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DPRF/MJ 

Unidade Orçamentária DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DPRF/MJ 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

70.000.000,00 69.980.000,00 363,00 363,00 0,00 0,00 363,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade de Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

01 Multa processada Unidade Preencher 

quando 

tiver sido 

definida 

Preencher 

quando 

tiver sido 

definida 

363,00 363,00 

 

 

Análise crítica: 

 

 

 OS RECURSOS UTILIZADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012 

REFEREM-SE À aquisição de passagens aéreas. 
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Identificação da Ação 

Código  2346 

Descrição 
FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS 

Iniciativa 00WD - Fiscalizaçao de serviços de transporte rodoviário 

Unidade Responsável AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT 

Unidade Orçamentária AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

0,00 190.923,60 190.923,60 187,277,10 0,00 3.646,50 187.277,10 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

01 Veículos fiscalizados unidade   190.923,60 187,277,10 

 

 

 

Análise crítica: 

 

A fiscalização de transporte de passageiros e de veículos de carga é hoje parte das 

incumbências do Policial Rodoviário Federal, iniciada por este DPRF em 2002 após a 

assinatura de Convênio de Delegação de Competência junto à então Secretaria de 

Transportes Terrestres – STT. 

 

Desde o início, a PRF percebeu que estava diante do modal de trasnportes mais 

importantes do País, o rodoviário, que representa cerca 90% dos passageiros 

transportados. Não obstante a preocupação com a incolumidade das pessoas que 

trafegam pelas rodovias de todo o país, este tipo de fiscalização pode revelar outros 

ilícitos como: descaminho, contrabando, tráfico de seres humanos e de drogas, 

sequestro, trabalho escravo, além de outras tantas infrações de trânsito. 

 

Diante da importância e da necessidade desse trabalho, a Polícia Rodoviária Federal e 

a Agência Nacional de Transportes Terrestres assinaram o convênio nº 

004/ANTT/2006, constante no Processo ANTT nº 50500.037264/2006-50, de 

Cooperação e Apoio Técnico Operacional, com Delegação de Competência e 

Descentralização de Recursos, onde cabe ao DPRF efetuar a fiscalização conforme 

previsão em convênio e à ANTT, o repasse de recursos financeiros à PRF, conforme 

percentuais estabelecidos nos planos de trabalho relacionados no convênio. 

 

O convênio teve vigência de 60 meses e, devido ao sucesso da parceria, o DPRF 

procurou junto à ANTT a prorrogação da parceria, com o objetivo e tornar a específica 

fiscalização ininterrupta, que vem sendo portanto,  mantida atualmente. 

 

 Os recursos utilizados durante o exercício de 2012 referem-se à 

complementação dos gastos para manutenção de viaturas, aquisição de combustível e 

diárias de servidores. 
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Identificação da Ação 

Código  2000 

Descrição ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 

Iniciativa Não se aplica 

Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DPRF/MJ 

Unidade Orçamentária DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DPRF/MJ 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

0,00 0,00 4.386.732,10 4.035.040,21 0,00 351.691,89 4.034.639,16 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 Não se aplica    4.386.732,10 4.034.639,16 

 

 

Análise crítica:   

 

  

 Os recursos utilizados durante o exercício de 2012 referem-se, basicamente, à 

realização de despesas administrativas da Unidade, não inseridas em qualquer plano 

específico, apoiando a área meio, tais como: despesas com viagens e locomoção 

(passagens  aérea e rodoviária e diárias para servidores), materiais de expedientes, 

pagamento de energia elétrica, esgoto e água, publicações no Diário Oficial da União, 

pagamento de terceirização de mão-de-obra (apoio administrativo, vigilância, 

copeiragem, limpeza e conservação, estagiários), manutenção predial, locação de 

imóvel, serviços de correios, e demais despesas relacionadas à atividade-meio 

necessárias à gestão e administração da unidade. 
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Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2112 

Título PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

Órgão Responsável DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DPRF/MJ 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

1.561.721.896,00 1.597.294.896,00 4.386.732,10 4.035.040,21 0,00 351.691,89 4.034.639,16 

 

 

Análise crítica:   

 

  

 Os recursos utilizados durante o exercício de 2012 referem-se, basicamente, à 

realização de despesas administrativas da Unidade, não inseridas em qualquer plano 

específico, apoiando a área meio, tais como: despesas com viagens e locomoção 

(passagens  aérea e rodoviária e diárias para servidores), materiais de expedientes, 

pagamento de energia elétrica, esgoto e água, publicações no Diário Oficial da União, 

pagamento de terceirização de mão-de-obra (apoio administrativo, vigilância, 

copeiragem, limpeza e conservação, estagiários), manutenção predial, locação de 

imóvel, serviços de correios, e demais despesas relacionadas à atividade-meio 

necessárias à gestão e administração da unidade. 
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Identificação da Ação 

Código  2000 

Descrição ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 

Iniciativa Não se aplica 

Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DPRF/MJ 

Unidade Orçamentária DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DPRF/MJ 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

0,00 0,00 4.386.732,10 4.035.040,21 0,00 351.691,89 4.034.639,16 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 Não se aplica    4.386.732,10 4.034.639,16 

 

 

Análise crítica:   

 

  

 Os recursos utilizados durante o exercício de 2012 referem-se, basicamente, à 

realização de despesas administrativas da Unidade, não inseridas em qualquer plano 

específico, apoiando a área meio, tais como: despesas com viagens e locomoção 

(passagens  aérea e rodoviária e diárias para servidores), materiais de expedientes, 

pagamento de energia elétrica, esgoto e água, publicações no Diário Oficial da União, 

pagamento de terceirização de mão-de-obra (apoio administrativo, vigilância, 

copeiragem, limpeza e conservação, estagiários), manutenção predial, locação de 

imóvel, serviços de correios, e demais despesas relacionadas à atividade-meio 

necessárias à gestão e administração da unidade. 
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Quadro A.4.6 – Ações vinculadas a programa de gestão, manutenção e serviços de responsabilidade 

da UJ 

 

Identificação da Ação 

Código  2000  

Descrição ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 

Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DPRF/MJ 

Unidade Orçamentária DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DPRF/MJ 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

82.749.000,00 97.222.000,00 4.386.732,10 4.035.040,21 0,00 351.691,89 4.034,639,16 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 Não se aplica      

 

Análise crítica:   

 

  

 Os recursos utilizados durante o exercício de 2012 referem-se, basicamente, à 

realização de despesas administrativas da Unidade, não inseridas em qualquer plano 

específico, apoiando a área meio, tais como: despesas com viagens e locomoção 

(passagens  aérea e rodoviária e diárias para servidores), materiais de expedientes, 

pagamento de energia elétrica, esgoto e água, publicações no Diário Oficial da União, 

pagamento de terceirização de mão-de-obra (apoio administrativo, vigilância, 

copeiragem, limpeza e conservação, estagiários), manutenção predial, locação de 

imóvel, serviços de correios, e demais despesas relacionadas à atividade-meio 

necessárias à gestão e administração da unidade. 
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Quadro A.4.11 – Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa 

Natureza da Movimentação de 
Crédito 

UG  Classificação 
da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora  1 – Pessoal e 
Encargos 

Sociais 

2 – Juros e 
Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Movimentação 
Interna 

concedidos - - - - - - 

Recebidos 200230 200128 09.272.0089.0
181 

10.544,14 - - 

200109 200128 06.122.2112.2
000 

- - 4.231.720,41 

06.128.2070.2
524 

- - 121.699,03  

06.131.2070.4
641  

- - 11.400,00  

06.181.0663.1
4M3  

- - 272.654,71  

06.181.2070.2
0IC  

- - 1.081.005,06  

06.181.2070.2
723 

- - 3.254.440,25  

06.181.2070.8
623 

- - 315.816,92  

06.181.2070.8
698 

- - 1.224.238,57  

06.181.2070.8
6A1 

  363,00  

06.183.2070.2
816 

  31.270,82  

12.368.2030.2
0RM 

  713,58  

26.125.2075.2
346 

- - 193.345,36  

Movimentação 
Externa 

Concedidos - - - - - - 

Recebidos - - - - - - 

Natureza da Movimentação de 
Crédito 

UG  Classificação 
da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 4 – 
Investimentos 

5 – Inversões 
Financeiras 

6 – 
Amortização 

da Dívida 

Movimentação 
Interna 

Concedidos - - 06.122.2112.2
000 

251.650,68  - - 

Recebidos 200109  06.181.2070.2
0IC 

3.046.927,88  - - 

06.181.2070.2
723 

117.676,00  - - 

06.181.2070.8
698 

6.078.999,90  - - 

Movimentação 
Externa 

Concedidos - - - - - - 

Recebidos - - - - - - 
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Quadro A.4.15 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de 

Movimentação 

 

Grupos de 

Despesa 

Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Despesas de 

Pessoal 

- - - - - - - - 

31.90.08 – 

Outros   

benefícios 

assistenciais 

10.544,14  10.544,14  0,00  10.544,14  

Juros e Encargos 

da Dívida 

- - - - - - - - 

Outras Despesas 

Correntes 

        

33.90.39 – 

Outros 

Serviços de 

Terceiros – 

PJ  

4.131.254,39 2649591,41 2675056,85 2649591,41 1456197,54 781180,22 2675056,85 543984,68 

33.90.30 – 

Material de 

Consumo 

2.390.408,88 2431695,55 1.949.175,75  2408890,61 441.233,13  358419,01 1.949.175,75  281450,56 

33.90.37 – 

Locação de 

Mão-de-obra 

1.981.963,84   1.889.818,33   92.145,51   1.889.818,33   

Outras 

Despesas 

Correntes 

2.124.885,50  2.078.839,03   46.046,47   2.078.036,93   

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de 

Despesa 

Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Investimentos         

44.90.52 – 

Equipament

os e Mat. 

Permanente 

8.526.308,58  1057767,16 369.326,68  1057767,16 8.156.981,90  1709047,0

0 

369.326,68  1588147,00 

44.90.51 - 

OBRAS E 

INSTALAC

OES  

960.507,88   156.782,97   803.724,91   156.782,97   

44.90.39 - 

OUTROS 

SERVICOS 

DE 

TERCEIRO

S- PESSOA 

JURIDICA  

8.188,00      

8,188.00  

   

Inversões 

Financeir

as 

- - - - - - - - 

Amortização da 

Dívida 

- - - - - - - - 

Total 

(1+2+3+4

+5+6) 

20.134.061,21  9.129.543,75  10.996.329,46  9.128.741,65  



 

73 

 

5.  Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação 

 

5. 1 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação 

 

Quadro I - Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de movimentação. 

Valores em R$ 1,00 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2012 2011 2012 2011 

1. Modalidade de Licitação 

(a+b+c+d+e+f) 
16.801.220,13 7.714.209,78 16.801.220,13 7.714.209,78 

a) Convite 0 0 0 0 

b) Tomada de Preços 1.882.599,74 93.791,18 1.882.599,74 93.791,18 

c) Concorrência 0 0 0 0 

d) Pregão 14.918.620,39 7.620.418,60 14.918.620,39 7.620.418,60 

e) Concurso 0 0 0 0 

f) Consulta 0 0 0 0 

2. Contratações Diretas (g+h) 1.348.710,11 1.175.441,66 1.348.710,11 1.175.441,66 

g) Dispensa 1.222.910,45 980.341,19 1.222.910,45 980.341,19 

h) Inexigibilidade 125.799,66 195.100,47 125.799,66 195.100,47 

3. Regime de Execução 

Especial 
0 0 0 0 

i) Suprimento de Fundos 0 0 0 0 

4. Outros 1.984.130,97 1.128.412,45 1.984.130,97 1.128.412,45 

5. Total (1+2+3+4) 20.134.061,21 10.018.063,89 20.134.061,21 10.018.063,89 

Fonte:NUOFI/SAF 

 

Análise Crítica: 

  

 A 3ª SRPRF/MS prioriza as aquisições e contratações de serviços na 

modalidade de Licitação Pregão, na forma eletrônica, resultando em economia na 

média de 40% em comparação ao valor estimado inicialmente pela Administração; 

  

 Para evitar abertura de processos de dispensa de licitação, a 3ª SRPRF/MS 

contratou por licitação na modalidade Pregão eletrônico, empresas de engenharia para 

manutenção predial (pequenos reparos) o que possibilita a celeridade na manutenção 

pretendida, bem como uma maior economia. 

 

 No quadro abaixo está discriminada a relação de licitações realizada pela 3ª 

SRPRF/MS no exercício de 2012. 
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LICITAÇÃO DATA PROCESSO OBJETO $ ESTIMADO $ REAL

Pregão-01 13/04/12 003100/2012-71 Sem. Nac. Seg. E Crimes R$ 154.983,36 R$ 58.483,53

T.P.- 01 11/07/12 001934/2012-69 Reforma Paranaíba R$ 239.525,38 DESERTA

T.P.-02 10/07/12 001935/2012-11 R$ 300.306,58 R$ 299.977,53

T.P.-03 02/07/12 001936/2012-58 Reforma da Ponte R$ 273.111,12 DESERTA

T.P.-04 09/07/12 001937/2012-01 Reforma Dourados R$ 404.846,00 R$ 366.381,82

Pregão-02 000545/2012-16 Man. De Viatura R$ 42.500,00 R$ 16.990,00

Pregão-03 11/06/12 002666/2012-01 FETRAN R$ 463.451,16 R$ 75.500,00

T.P.-05 19/07/12 001936/2012-58 Reforma da Ponte R$ 273.111,12 R$ 264.978,63

T.P.-06 02/08/12 001934/2012-69 Reforma Paranaíba R$ 239.525,38 DESERTA

Pregão-05 10/08/12 003743/2012-31 Aq. de Passagens Aéreas R$ 200.000,00 R$ 177.680,00

Pregão-04 03/08/12 003666/2012-10 Fotocopiadoras R$ 169.200,00 R$ 92.400,00

Pregão-06 22/08/12 002510/2012-11 Ger. Manut. De Viaturas R$ 2.369.728,20 CANCELADO

Pregão-07 19/09/12 002510/2012-11 Ger. Manut. De Viaturas R$ 2.369.728,20 R$ 2.300.569,36

Pregão-08 03/10/12 002468/2012-39 Rec. De Viatura HTO-0232 R$ 27.968,79 R$ 21.250,00

Leilão-01 23/10/12 001921/2012-90 R$ 1.020.000,00

Dispensa 001934/2012-69 Reforma Paranaíba R$ 239.525,35 R$ 239.525,35

Pregão-09 05/12/12 005399/2012-15 Água mineral R$ 61.300,00

Pregão-10 04/12/12 005755/2012-69 Ref. Viat. HSH-1142 R$ 4.700,00 R$ 4.429,00

T.P-07 14/12/12 001976/2009-78 R$ 437.587,06 R$ 399.963,87

T.P-08 14/12/12 001917/2009-26 Reforma São Gabriel D'Oeste R$ 597.560,60 R$ 531.297,87

T.P-09 18/12/12 006233/2012-18 Reforma Capey R$ 997.939,27 R$ 859.407,96

T.P-10 19/12/12 006234/2012-21 Reforma Guaicurus R$ 1.183.527,61 R$ 1.014.243,35

Pregão – 11 20/12/12 006233/2012-16 R$ 321.414,88 R$ 164.768,16

Pregão – 12 26/12/12 005574/2012-74 MAQ. DE CAFÉ R$ 21.600,00 R$ 20.520,00

T O T A L R$ 11.371.540,06 R$ 7.928.366,43

Reforma Nova Alvorada do 
Sul

Leilão de veículos e equip. 
Da 3ªSRPRF

Reforma Guia Lopes da 
Laguna

MATERIAL DE 
EXPEDIENTE
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5.2  Despesas Totais Por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação. 

 

Quadro II - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – créditos de movimentação 

Valores em R$ 1,00 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de 

Despesa 

Empenhada Liquidada 
RP não 

processados 
Valores Pagos 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

1 – Despesas de 

Pessoal 
2.252.541.718 2.218.553.430 2.252.541.718 2.218.547.337 0 6.093 2.252.541.718 2.218.545.972 

01 - 

aposentadorias e 

reformas 

661.195.488 651.998.991 661.195.488 651.998.991 0 0 661.195.488 651.998.991 

03 - pensoes 193.811.136 181.313.133 193.811.136 181.307.040 0 6.093 193.811.136 181.305.675 

08 - outros 

beneficios 

assistenciais 

195.563 263.627 195.563 263.627 0 0 195.563 263.627 

11 - vencimentos 

e vantagens fixas 

- pessoal civil 

1.149.338.831 1.135.979.909 1.149.338.831 1.135.979.909 0 0 1.149.338.831 1.135.979.909 

13 - obrigacoes 

patronais 
245.660.129 246.225.562 245.660.129 246.225.562 0 0 245.660.129 246.225.562 

16 - outras 

despesas 

variaveis - 

pessoal civil 

469.729 471.284 469.729 471.284 0 0 469.729 471.284 

91 - sentencas 

judiciais 
1.394.554 2.238.185 1.394.554 2.238.185 0 0 1.394.554 2.238.185 

92 - despesas de 

exercicios 

anteriores 

452.924 62.739 452.924 62.739 0 0 452.924 62.739 

96 – ressarcim. 

desp. pessoal 

requisitado 

23.364 0 23.364 0 0 0 23.364  

2 – Juros e 

Encargos da 

Dívida 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3 – Outras 

Despesas 

Correntes 

80.781.060 69.806.056 80.781.060 69.660.728 0 145.328 80.781.060 69.660.728 

03 - pensoes 170.102 157.211 170.102 157.211 0 0 170.102 157.211 

08 - outros 

beneficios 

assistenciais 

2.325.317 2.410.661 2.325.317 2.410.661 0 0 2.325.317 2.410.661 

36 - serviços de 

terceiros 
3.346.507 3.593.604 3.346.507 3.593.604 0 0 3.346.507 3.593.604 

39 - outros 

serviços de 

terceiros 

3.997 7.347 3.997 6.646 0 701 3.997 6.646 

46 - auxílio 

alimentação 
35.436.195 35.321.377 35.436.195 35.321.377 0 0 35.436.195 35.321.377 

48 - outros 

auxílios 

financeiros a pf 

9.988.163 234.810 9.988.163 234.810 0 0 9.988.163 234.810 

49 - auxílio 1.187.800 963.956 1.187.800 963.956 0 0 1.187.800 963.956 
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transporte 

92 - despesas de 

exercício anterior 
7.897 28.115 7.897 28.115 0 0 7.897 28.115 

93 - indenizações 

e restituições 
28.315.083 27.088.974 28.315.083 26.944.347 0 144.627 28.315.083 26.944.347 

ANÁLISE CRÍTICA: 

A concessão inicial de limite de movimentação e empenho no valor de R$ 276,3 

milhões, sendo R$ 90 milhões para as ações consideradas prioritárias (ENAFRON e Rio 

+20) e R$ 186,3 milhões para as demais ações, resultou num contingenciamento de R$ 

137,6 milhões (custeio e investimento) dos créditos alocados na LOA/2012, o que 

prejudicou a execução orçamentária e consequentemente o atendimento das demandas, 

em especial as de investimento. 

 

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 priorização do limite de movimentação e empenho por parte do Ministério da Justiça 

– MJ, na execução dos projetos prioritários (ENAFRON e Grandes Eventos), dificultou 

o atendimento das despesas de garantia de funcionamento e manutenção da unidade, 

bem como a utilização plena da dotação prevista na LOA e créditos adicionais, 

comprometendo a realização de investimentos nas Superintendências que não são 

contempladas com tais projetos (estados que não possuem fronteiras e não são cidades-

sedes da Copa do Mundo). 

  

Devido à insuficiência de dotação inicial, o DPRF/MJ depende da concessão de créditos 

adicionais para cobrir as despesas de garantia de funcionamento, modernização e 

reaparelhamento. No entanto, os citados créditos são bloqueados no momento da 

concessão, prejudicando o atendimento pleno dessas despesas e os resultados 

operacionais. 

 

Considerando o limite final disponibilizado pelo MJ no valor de 439,5 milhões, a 

dotação autorizada no valor de R$ 491,4 milhões (sem benefícios, pensões 

indenizatórias e o crédito extraordinário da Medida Provisória 598 de 27/12/2012), o 

contingenciamento de recursos imposto à PRF foi de R$ 51,9 milhões, o que prejudicou 

a realização de investimentos, principalmente os vinculados às emendas parlamentares. 

 

Com base na despesa empenhada (R$ 423,7 milhões) e nas descentralizações externas 

no total de 12,8 milhões (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – 

DNIT/MT e Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT/MT), a PRF utilizou 

99,34% do limite orçamentário disponibilizado pelo Ministério da Justiça – MJ. 

 

Considerando os destaques recebidos de outros órgãos, a execução orçamentária no 

exercício (sem os benefícios e pensões indenizatórias) foi R$ 434,7 milhões, resultando 

num aumento de 13,5% em comparação com a execução do exercício anterior, que foi 

de 383 milhões. 
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6. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 

6.1 Reconhecimento de Passivos 

 

6.1.1 Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos 

 

Não houve reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos 

na UG:200128 no exercício de 2012.  

 

 

6.2 Pagamentos e Cancelamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 

 

6.2.1 Pagamentos e Cancelamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 

 

Quadro III - Situação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 

Valores em R$ 1,00 

Restos a Pagar Processados 

Ano de Inscrição Montante Inscrito Cancelamentos 

Acumulados 

Pagamentos 

Acumulados 

Saldo a Pagar em 

31/12/2012 

2012 5843,76 - 3068,30 2775,46 

2011 131392,63 11054,45 119954,93 383,25 

2010 42538,69 - 31354,37 11184,32 

Restos a Pagar não Processados 

Ano de Inscrição Montante Inscrito Cancelamentos 

Acumulados 

Pagamentos 

Acumulados 

Saldo a Pagar em 

31/12/2012 

2012 1164098,43 - - 1164098,43 

2011 250638,92 - - 250638,92 

2010 114700,08 - - 114700,08 

 

 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 

No exercício de 2012 não ficou nenhum valor inscrito em Restos a Pagar  

Processados de 2010 nem de 2011. 

 

Os saldos de Restos a Pagar não Processados de 2010 no valor de R$ 

1.133.268,46, foram pagos em 2012  o montante de R$ 299.627,98 e o restante de R$ 

833.640,48  foi cancelado em 12/04/2012 pela impossibilidade de entrega pelo 

fornecedor  do objeto empenhado.  Sendo que todas as decisões foram tomadas de 
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acordo com as regras definidas no Art. 35 combinado com o Art. 68 § 2o. do Decreto nº 

93.872/86. (Informações extraídas do SIAFI no conrazão das contas 295110100 e 

295110300, tendo como referência os meses de Janeiro e dezembro de 2011 e 2012.  

 

Os empenhos que permaneceram inscritos em restos a pagar não processados de 

2011, no valor total de R$ 3.675.987,95, estão sendo analisados pela Administração, 

para definição do que será executado, atendendo o prazo de vigência conforme previsto 

no Art. 68 § 2o do Decreto nº 93.872/86. O valor cancelado de R$ 2.706.357,37, foram 

ajustes necessários de despesas continuadas que não seriam executadas, após 

devidamente analisadas de acordo com as previsões legais. (Informações extraídas do 

SIAFI no conrazão da conta 295110100 e 295110300, tendo como referência os meses 

de janeiro e dezembro de 2012. 
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7. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS 

RELACIONADOS 

 

7.1 Composição do Quadro de Servidores Ativos 

 

7.1.1 Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada 

 

Quadro IV - Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12 

Tipologias dos Cargos 

Lotação Ingressos 

no 

Exercício 

Egressos 

no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)     

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  417 61 20 

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  103   

4.   Total de Servidores (1+2+3)  520 61 20 

Fonte: DICAD/CGRH/DPRF/MJ – consulta em março de 2013.  

 

7.1.1.1 Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva da Unidade Jurisdicionada 

 

Quadro V - Situações que reduzem a força de trabalho da UJ – Situação em 31/12 

Tipologias dos afastamentos 

Quantidade de 

Pessoas na 

Situação em 31 

de Dezembro 

1.   Cedidos (1.1+1.2+1.3)  

1.1.     Exercício de Cargo em Comissão  

1.2.     Exercício de Função de Confiança  

1.3.     Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as leis) 2 

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  

2.3.     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)  
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3.1.     De Oficio, no Interesse da Administração 5 

3.2.     A Pedido, a Critério da Administração  

3.3.     A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar 

cônjuge/companheiro  

3.4.     A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Motivo de saúde  

3.5.     A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Processo Seletivo 20 

4.   Licença Remunerada (4.1+4.2)  

4.1.     Doença em Pessoa da Família  21 

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  

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) 50 

Fonte: DIREC/CGRH/DPRF/MJ – consulta em março de 2013. 

 

 

7.1.2 Qualificação da Força de Trabalho.  

 

Quadro VI - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ 

(Situação em 31 de dezembro). 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas 

Lotação Ingressos 

no 

Exercício 

Egressos 

no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Cargos em Comissão     

1.1. Cargos Natureza Especial     

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 1 1   

1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão     

1.2.2.    Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado     

1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas     

1.2.4.    Sem Vínculo     

1.2.5.    Aposentados     

2.   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: DICAD/CGRH/DPRF/MJ – consulta em março de 2013.  
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7.1.2.1 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade 

 

Quadro VII - Quantidade de servidores da UJ por faixa etária – Situação apurada em 31/12 

Tipologias do Cargo 
Quantidade de Servidores por Faixa Etária  

Até 30 

anos 

De 31 a 

40 anos 

De 41 a 

50 anos 

De 51 a 

60 anos 

Acima de 

60 anos 

1.          Provimento de Cargo Efetivo      

1.1.     Membros de Poder e Agentes Políticos      

1.2.     Servidores de Carreira  40 163 136 35 02 

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 1 16 19 02  

3.          Totais (1+2) 41 179 156 37 2 

Fonte: DICAD/CGRH/DPRF/MJ – consulta em março de 2013.  

 

 

7.1.2.2 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a 

Escolaridade. 

 

Quadro VIII - Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - Situação apurada em 

31/12 

Tipologias do Cargo 
Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.       Provimento de Cargo Efetivo          

1.1.      Membros de Poder e Agentes Políticos          

1.2.      Servidores de Carreira      112 263  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     9 29    

3.       Totais (1+2)     122 292  1  

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.  
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7.1.3 Demonstração dos Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada. 

 

Quadro IX - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores 

Tipologias/ 

Exercícios 

Venciment

os e 

Vantagens 

Fixas  

Despesas Variáveis  

Despesas 

de 

Exercícios 

Anteriores  

Decisões 

Judiciais  
Total  Retribu

ições  

Gratifica

ções  

Adiciona

is  

Indeniza

ções  

Benefícios 

Assistenci

ais e 

Previdenc

iários  

Demais 

Despes

as 

Variáv

eis  

Membros de Poder e Agentes Políticos 

Exercícios  

2012 
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

---------

- 
---------- 

----------  ----------  

2011 
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

---------

- 
---------- 

----------  ----------  

2010 
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

---------

- 
---------- 

----------  ----------  

Servidores de Carreira que não Ocupam Cargo de Provimento em Comissão 

Exercícios 

2012 38.314.479 11.593 4.740.319 ------- ------- 2.310.660 14.448 45.536.222 38.314.479 11.593 

2011 37.907.974 8.382 4.646.123 ------- ------- 2.215.608 18.217 44.960.049 37.907.974 8.382 

2010 37.213.148 8.993 4.565.592 312.681 ------- 1.633.966 21.428 43.853.233 37.213.148 8.993 

Servidores com Contratos Temporários 

Exercícios 

2012 
---------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

---------

- 
-------- 

------- ----------  

2011 
---------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

---------

- 
-------- 

-------- ----------  

2010 
---------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

---------

- 
-------- 

--------  ----------  

Servidores Cedidos com Ônus ou em Licença 

Exercícios 

2012 38.314.479 11.593 4.740.319 ------- ------- 2.310.660 14.448 45.536.222 38.314.479 11.593 

2011 37.907.974 8.382 4.646.123 ------- ------- 2.215.608 18.217 44.960.049 37.907.974 8.382 

2010 37.213.148 8.993 4.565.592 312.681 ------- 1.633.966 21.428 43.853.233 37.213.148 8.993 

Servidores Ocupantes de Cargos de Natureza Especial 

Exercícios 

2012           

2011           

2010           

Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior 

Exercícios 

2012 
130.853 29.103 19.454 ------ ------ 5.459 720 185.975 130.853 29.103 

2011 120.309 25.384 19.454 ------ ------ 5.507 37 171.077 120.309 25.384 

2010 130.229 29.103 18.886 ------ ------ 4.536 665 183.805 130.229 29.103 

Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas 

Exercícios 

2012 
4.581.455 135.580 573.356 ------ ------ 239.215 2.118 5.547.600 4.581.455 135.580 

2011 4.539.668 134.486 639.328 ------ ------ 251.246 2.360 5.592.753 4.539.668 134.486 

2010 4.606.591 140.391 586.738 2.915 ------ 201.103 6.303 5.552.687 4.606.591 140.391 

Fonte: DIPAG/CGRH/DPRF.MJ – consulta em março de 2013. 
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7.1.4 Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas. 

 

7.1.4.1 Classificação do Quadro de Servidores Inativos da Unidade Jurisdicionada 

Segundo o Regime de Proventos e de Aposentadoria. 

 

Quadro X - 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 101 6 

1.1      Voluntária   

1.2      Compulsória   

1.3      Invalidez Permanente   

1.4      Outras   

2.          Proporcional 21 3 

2.1      Voluntária   

2.2      Compulsória   

2.3      Invalidez Permanente   

2.4      Outras   

3.          Totais (1+2) 122 9 

Fonte: DICAD/CGRH/DPRF/MJ – consulta em março de 2013.  

 

7.1.8 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos 

 

a. Absenteísmo 

Fonte: SRH/3ª SRPRF 

 

Ocorrências de afastamentos/licenças 295 

Ocorrências de licença saúde 180 

Dias de afastamentos/licenças 4380 

 

b. Rotatividade (turnover) 

Fonte: CGRH/DPRF 

 

ROTATIVIDADE DO EFETIVO - EXERCÍCIO 2012 

UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

3ª SRPRF - MS 367 364 364 362 362 362 362 360 388 420 418 417 
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7.2  Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários 

 

7.2.1 Informações sobre Terceirização de Cargos e Atividades do Plano de Cargos do 

Órgão. 

 

Quadro XI - Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da unidade 

jurisdicionada. 

Descrição dos Cargos e Atividades do Plano de Cargos 

do Órgão em que há Ocorrência de Servidores 

Terceirizados 

Quantidade no Final do 

Exercício 
Ingressos 

no 

Exercício 

Egressos 

no 

Exercício 2012 2011 2010 

AGENTE ADMINISTRATIVO 1 1 1 ----- ----- 

 

 

Fonte dos dados: SRH/3ª srprf/ms 

 

 

7.2.4 Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância 

Ostensiva pela Unidade Jurisdicionada. 

Quadro XII - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: 3ª SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 

UG/Gestão: 200128 CNPJ: 00.394.494/0123-04 

Informações sobre os contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza 

Identificação 

do Contrato 

CNPJ da 

Empresa 

Contratada 

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 
16/12/08 18/06/2013   42 31   P 

2010 V 
O 06/2010 

04.731.108/0001-

05 
30/09/2010 01/10/2013   18 06   P 

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: SAF/3ª SRPRF 
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7.2.5 Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo 

Plano de Cargos do Órgão. 

 

Quadro XIII - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra 

Unidade Contratante 

Nome: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA 

RODOVIÁRIA FEDERAL 

         

UG/Gestão: 200109 CNPJ: 00.394.494/0104-41 

Informações sobre os contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza 

Identificação 

do Contrato 

CNPJ da 

Empresa 

Contratada 

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 1 
O 20 

03.703.179/0001-

31 
18/12/08 -   40 31   P 

2010 3 
O 06 

04.731.108/0001-

05 
31/08/2010    18 4   P 

2010 6 
O 07 

09.484.770/0001-

21 
30/08/2010    2 1   P 

2011 13 
O 06 

08.484.770/0001-

21 
07/04/2011    38    P 

              

LEGENDA 

Área:      
Natureza: (O) 

Ordinária; (E) 

Emergencial. 

   

1. Conservação e Limpeza; 8. Reprografia; 
Nível de Escolaridade: (F) Ensino 

Fundamental; (M) Ensino 

Médio; (S) Ensino Superior. 

2. Segurança; 9. Telecomunicações; 

Situação do Contrato: 

(A) Ativo Normal; (P) 

Ativo Prorrogado; (E) 

Encerrado. 

   

3. Vigilância; 10. Manutenção de bens móvies 

Quantidade de 

trabalhadores: (P) 

Prevista no contrato; 

(C) Efetivamente 

contratada. 

   

4. Transportes; 11. Manutenção de bens imóveis         

5. Informática; 12. Brigadistas         

6. Copeiragem; 
13. Apoio Administrativo – Menores 

Aprendizes 
 

       

7. Recepção; 14. Outras         

Fonte: GESTOR DE CONTRATOS/3ªSRPRF   
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7.2.6 Composição do Quadro de Estagiários. 

 

Quadro XIV - 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 7 7 7 7 40656,00 

1.1    Área Fim 0 0 0 0 0 

1.2    Área Meio 7 7 7 7 40656,00 

2.      Nível Médio 23 23 23 23 89148,00 

2.1           Área Fim 0 0 0 0 0 

2.2    Área Meio 23 23 23 23 89148,00 

3.      Total (1+2) 30 30 30 30 129804,00 

Fonte: NUCAP/3ªSRPRF. 

 

 

 



 

87 

 

8. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO 

 

8.1 Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros 

 

8.1.1 - Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada 

 

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 3.420 km 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 
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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 

47 120 6 18 

 TOTAL 200 

* Fonte Núcleo de Serviços Gerais 

 

 

d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a 

classificação contida na letra “c” supra; 

 

Quilometragem rodada pela frota da 3ªSRPRF por grupo - total 

Administrativo Operacional 

caracterizado 

Operacional 

descaracterizado 

Motocicleta 

caracterizada 

465700km 3210916km 11019km 54763km 

 TOTAL 3742398km 

 

 

 

Quilometragem rodada pela frota da 3ªSRPRF por grupo – média anual 

Administrativo Operacional 

caracterizado 

Operacional 

descaracterizado 

Motocicleta 

caracterizada 

18628km 24142km 2203km 3650km 

 TOTAL 48623km 

*Fonte Sistema Ticket Car. 

 

e) Idade média da frota, por grupo de veículos; 

 

Idade da Frota 3ª SRPRF por grupo 

Administrativo Operacional 

caracterizado 

Operacional 

descaracterizado 

Motocicleta 

caracterizada 

7 anos 5 anos  2 anos 5 anos 

* 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 

Manutenção (preventiva e corretiva) R$ 647.085,30 
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Combustíveis R$ 1.382.257,06 

Taxas (Licenciamento, Seguro Obrigatório etc.) R$ 22.188,16 

TOTAL R$ 2.051.530,52 

 

 

 

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) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação;  

 

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.  

 

i) Estrutura de controles de que a UJ dispõe para assegurar uma prestação eficiente e 

econômica do serviço de transporte.  

 

Como instrumentos de controle os gestores da frota 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. 

 
VEICULOS ADQUIRIDOS EM 2012 

HTO-2723 FRONTIER 2012/2013 

HTO-2719 FRONTIER 2012/2013 

HTO-2721 FRONTIER 2012/2013 

HTO-2699 FRONTIER 2012/2013 

HTO-2722 FRONTIER 2012/2013 
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HTO-2724 FRONTIER 2012/2013 

HTO-2726  FRONTIER 2012/2013 

HTO-2729 FRONTIER 2012/2013 

HTO-2698 FRONTIER 2012/2013 

HTO-2748 FRONTIER 

2012/2013 

 

 

HTO-2732 LINEA 2012/2012 

HTO-2733 LINEA  2012/2012 

HTO-2901 LINEA 2012/2012 

HTO-2902 LINEA 2012/2012 

HTO-2903 LINEA 2012/2012 

HTO-2908 LINEA 2012/2012 

 
 

VEICULOS BAIXADOS EM 2012 

 

 

Palio  HSH 4282, 2009/2010. 

 Zafira CD, HSH 3587,  2004/2004. 

Blazer Advantage, HSH 3725, 2008. 

Iveco Fiat D 3510 VB1 (carga), HQH 6945, 1998. 

Reboque Morini M 4, HRQ 9963, 1997. 

Zafira CD, HSH 3378, 2004. 

Veraneio, AMB, HQH 5280 1996. 

Focus 2.0 L FC, HSH 3867,  2008/2008. 

Blazer Advantage, HSH 0616, 2006. 

 Astra Sedan Advantage, HSH 0728, 2006/2007. 

Imp/Iveco Fiat DT 3510 VB1 (carga), HQH 6946, 1998. 

Zafira CD, HSH 3657,2004. 

Astra Sedan Advantage, HSH 1127 2007. 

Blazer Advantage, HSH 0621, 2006. 

Veraneio, AMB, HQH5283, 1996. 

L 200, 4 X 4, GL, KAM 0964,  2006. 

Corsa Wind, HQH 8063, 2001. 

Iveco Fiat DT 3510 VB1 (carga), HQH 6960, 1998. (Motor  

Mercedes Benz 312D Sprinter F, JFP 7022,  1999/2000. 

GM Blazer Advantage, HSH 0725,, 2006. 
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Astra Sedan Advantage, HSH 1145,  2007. 

Zafira CD, HSH 5406, 2004. 

veco Fiat DT 3510 VB1 (carga), HQH 6948, 1998.  

Zafira CD, HSH 5962,2004. 

Corsa Wind, HQH 8064, 2001. 

mp Iveco Fiat DT 3510 VB1 (carga), HQH 6951, 1998. 

Mercedes Benz 312 D Sprinter F, JFP 6692 1999/2000. 

L 200, 4 X 4, GL, HSH 0518,  2006.  

L 200, 4 X 4, GL, HSH 0718, 2006/2007. 

Zafira CD, HSH 5977,2004. 

Megane SD Expr 2.0, HSH 4347,  2009.  

 Zafira CD, HSH 6351, 2004  

L 200, 4 X 4, GL, HSH 0515, MS,  2006. 

GM Corsa Wind, JFP 6583, 2001. 

Iveco Fiat DT 3510 VB1 (carga), HQH 6954,1998. 

Motocicleta Yamaha TDM 225, HRW 9030, 2001. 

L 200, 4 X 4, GL, HSH 0517,  2006. 

Iveco Fiat DT 3510 VB1 (carga), HQH 6958, 1998. 

Scania K 113, CL, 4 X 2, 360 (ônibus), BXA 6574, 92/93. 

S 10, 2.8, D, 4 X 4, HSH 7286, MS, 2004. 

Iveco Fiat 4912, GCASA, Mic, JFP 5804,2001/2002. 

Megane SD Expr 2.0, HSH 4350, 2009. 

Ford Cargo  AEC 7860,1986. 

 
 

VEICULOS COM TEMPO DE USO INFERIOR A QUATRO ANOS  

 

 

HSH-3664 PALIO 08/08  

HSH-3661 PALIO 08/08  

HSH-3662 PALIO 08/08  

HSH-3653 PALIO 08/08  

HSH-3655 PALIO 08/08  

HSH-3656 PALIO 08/08  

HSH-3663 PALIO 08/08  

HSH-3658 PALIO 08/08  

HSH-3659 PALIO 08/08  

HSH-3654 PALIO 08/08  

HSH-2016 PALIO 08/08  

HSH 4281 PALIO 09/10  

HSH 4283 PALIO 09/10  

HSH 4279 PALIO 09/10  

HSH 4282 PALIO 09/10  

HSH-3866 FOCUS 08/08 

HSH-3867 FOCUS 08/08 
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HSH-3869 FOCUS 08/08 

HSH-1913 FOCUS 08/08 

HSH-1914 FOCUS 08/08 

HSH-1915 FOCUS 08/08 

HSH-1916 FOCUS 08/08 

HSH-3678 BLAZER 08/08  

HSH-3679 BLAZER 08/08  

HSH-3680 BLAZER 08/08  

HSH-3723 BLAZER 08/08  

HSH-3724 BLAZER 08/08  

HSH-3725 BLAZER 08/08  

HSH-3726 BLAZER 08/08  

HSH-4338 CAMINHÃO PRANCHA VW 2009/2009  

HSH-4348 MEGANE 2009/2009  

HSH-4349 MEGANE 2009/2009  

HSH-4352 MEGANE 2009/2009  

HTO - 0231 BLAZER 2010/2011  

HTO – 0233 BLAZER 2010/2011  

HTO - 0235 BLAZER 2010/2011  

HTO - 0232 BLAZER 2010/2011  

HTO - 0324 BLAZER 2010/2011  

HTO – 0236 BLAZER 2010/2011  

HTO – 0237 BLAZER 2010/2011  

HTO – 0238 BLAZER 2010/2011  

HTO – 0239 BLAZER 2010/2011  

HTO – 0240 BLAZER 2010/2011  

HTH - 3378 PAJERO 2010/2010  

HSH -3379 PAJERO 2010/2010 

 

 

HT0 – 1711 PAJERO 2010/2010  

HTO -1715 PAJERO 2010/2010 

 

 

HTO - 1705 PAJERO 2010/2010  

HTO-1837  BLAZER 2011/2011  

HTO-1838  BLAZER 2011/2011  

HTO-1839  BLAZER 2011/2011  

HTO-1840  BLAZER 2011/2011  

HTO-1841  BLAZER 2011/2011  

HTO-1858 FRONTIER 2011/2011  

HTO-1859 FRONTIER 2011/2011  

HTO-1861 FRONTIER 2011/2011  

HTO-1862 FRONTIER 2011/2011  

HTO-1863 FRONTIER 2011/2011  

HTO-2029 SENTRA 2010/2011  

 
 

 

VEICULOS COM TEMPO DE USO SUPERIOR A QUATRO ANOS 

 

 

BWA-6405 Ônibus Scânia K113 1991/92 
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HQH 6324 

 

CAM. MB 710 BAÚ 

 

1998 

HQH 6527  GM/BLAZER  1998 

 

HQH 6942 FIAT/RESGATE  1998 

HQH 6981 FIAT/RESGATE 

 

1998 

HQH 7360 

 

GM/VECTRA 

 

1999 

HQM 0232 

 

MT XL 125 (AD) 

Augusto (NOE)ADM 

1993 

HRQ 9964 REBOQUE 1997 

 HRV 6015 REBOQUE 

Gerador 

2002 

HRV 6022 REBOQUE 2003 

    HSH 0766 FORD/F-1000 Prata  1994/94 

HSH 1181 RENAULT/FURGÃO  2007/07 

HSH 1187 

 

GM/ASTRA   2007/8 

HSH 3273 GM/ZAFIRA   2004/2004 

JFP 5884 Microônibus Iveco 2001/02 

JFQ 4775 ZAFIRA  2004/05 

JFQ 9955 RENAULT CLIO  2005/5 

KAA-3216 S-10 Colina D 

 

2005/2005 

MBT 2591 REBOQUE  

NGF-0716 VW CAM. 24220 

 

2007/2007 

NIZ-2718 GOLF 1.6 

 

2007/2001 

HSH 1172 GM/BLAZER 2007/2007 

DAI-3283 VW BAÚ 

 

2001/2001 

MDV-6664 RENAULT AMBULANCIA 2007/2007 

HCW-6766 UNO MILLE  2005/2006 

HQH 5456 FORD/F-1000 1997/1997 

HSH 0733 GM/BLAZER 

 

2006/2006 

HSH-0622 BLAZER ADV 

 

2006/2006 

HSH 1139 GM/ASTRA 2007/2007 

HSH 1143 GM/ASTRA 

 

2007/2007 

JEF-3411 H.DAVIDSON 2007/2007 

JEF-3721 H.DAVIDSON 2007/2007 

JEF-3781 H.DAVIDSON 2007/2007 

JEF-3991 H.DAVIDSON 2007/2007 

JEF-4111 H.DAVIDSON 2007/2007 

JEF-4581 H.DAVIDSON 2007/2007 

JEF-4611 H.DAVIDSON 2007/2007 

JEF-4701 H.DAVIDSON 2007/2007 

JEF-5141 H.DAVIDSON 2007/2007 

JEF-5261 H.DAVIDSON 2007/2007 

HSH-1576 Moto H. Davidson 2007/2008 
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HSH-1577 Moto H. Davidson 2007/2008 

HSH-1578 Moto H. Davidson 2007/2008 

HSH-1579 Moto H. Davidson 2007/2008 

HSH-1581 Moto H. Davidson  2007/2008 

HSH-1582 Moto H. Davidson 2007/2008 

JXG-8580  Kawasaki 1000 

(Placa Amazonas) 

1999/1999 

MRR 6634 HONDA CB 450 1988/1988 

HQH-8030 BLAZER 2000/2000 

HSH-0516 L-200 2007/2007 

HSH 0726 GM/BLAZER 2006/2006 

HSH 0727 GM/BLAZER 2006/2006 

HSH 1125 GM/ASTRA 2007/2007 

HSH 1132 GM/ASTRA 2007/2007 

HSH 0516 L-200 4X4 GL 2006/2006 

HSH 6168 GM/S-10 2004/2004 

HQH 5281 C20(NOE) C. Motos 1996/1996 

HQH 5457 FORD/F-1000 1997/1997 

HSH 7229 GM/S-10 2004/2004 

HQH 9400 PICK-UP S-10 2002/2002 

HSH 0618 BLAZER ADVANTAGE 2006/2006 

HSH 1124 GM/ASTRA 2007/2007 

HSH 1134 GM/ASTRA 2007/2007 

HSH 1135 GM/ASTRA 2007/2007 

HSH 0619 BLAZER ADVANTAGE 2006/2006 

BNR-0726 VERSAILLES 1993/1993 

JFP 6734 FIAT/BOIADEIRO 2002/2002 

HSH 1136 GM/ASTRA 2007/2007 

HSH 1146 GM/ASTRA 2007/2007 

EAQ-2221 FOCUS 2007/2007 

HSH 1138 GM/ASTRA 2007/2007 

HSH-7263 S-10 2004/2004 

HSH 0620 BLAZER ADVANTAGE 2006/2006 

 

HSH 1141 GM/ASTRA 2007/2007 

HSH 1131 GM/ASTRA 2007/2007 

HSH 1142 GM/ASTRA 2007/2007 

CPP 7511 GM/ASTRA  1999/1999 

 

8.2  Gestão do Patrimônio Imobiliário 

 

8.2.1 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial 

 
O Quadro a seguir, denominado Distribuição Espacial de Bens Imóveis de Uso 

Especial de Propriedade da União, está organizado de modo a permitir a identificação 

do quantitativo de imóveis de propriedade da União que estavam sob a responsabilidade 

da UJ no final dos exercícios 2012 e 2011, contemplando a localização geográfica dos 

bens locados no Brasil e no exterior. 
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Quadro XV - 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 2012 EXERCÍCIO 2011   

BRASIL 

MATO GROSSO DO SUL 27 27   

0143 – NOVA ALVORADA DO SUL 1 1   

9003 – AGUA CLARA 1 1   

9013 - ANÁSTACIO 2 2   

9037 - BATAGUASSU 2 2   

9051 – CAMPO GRANDE 3 3   

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   

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 27 27   

EXTERIOR ------- --- ----   

Subtotal Exterior 0 0   

Total (Brasil + Exterior) 27 27   

Fonte: SPIUnet e SIAFI 

 

 

     

      

   

8.2.2 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis Locados de Terceiros 

 

O Quadro a seguir, denominado Distribuição Espacial de Bens Imóveis de Uso 

Especial Locados de Terceiros, está organizado de modo a permitir a identificação do 

quantitativo de imóveisque estavam locados de terceiros pela UJ no final dos exercícios 

de 2012 e 2011, contemplando a localização geográfica dos bens locados no Brasil e no 

exterior. 
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Quadro XVI - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS DE 

TERCEIROS PELA UJ 

EXERCÍCIO 2012 EXERCÍCIO 2011 

BRASIL 
MATO GROSSO DO SUL Σ Σ 

Campo Grande 1 1 

Subtotal Brasil 1 1 

Total (Brasil + Exterior) 1 1 

Fonte: NUPAT/3ª SRPRF 

 
 

8.2.3 Discriminação dos Bens Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ 

 
O Quadro  a seguir, denominado Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade 

da União sob responsabilidade da UJ, está organizado de forma a contemplar os 

atributos e características dos imóveis de uso especial de propriedade da União, assim 

como as despesas com manutenção incorridas no exercício de referência do relatório de 

gestão. Nesse quadro devem ser relacionados todos os imóveis que, no final do 

exercício de referência do relatório, estavam sob a responsabilidade da UJ apresentadora 

do relatório de gestão e de UJ a ela consolidada. 

 

 

 
 

 

 

 

Quadro XVII - Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da 

UJ 

 

UG RIP Regime 

Estado de 

Conservaçã

o 

Valor do Imóvel 
Despesa com Manutenção no 

exercício 

Valor 

Histórico 

Data da 

Avaliação 

Valor 

Reavaliado 
Imóvel Instalações 

200128 0143.00002.500-3 11 5 100.100,00 01/08/01 210.461,74   

200128 9003.00004.500-8 11 3 24.140,53 26/07/01 123.345,30   

200128 9013.00012.500-9 11 5 28.075,39 06/08/01 102.517,13   

200128 9013.00017.500-6 11 3 154.875,00 06/08/01 194.030,32   

200128 9037.00005.500-8 11 3 80.840,66 01/08/01 142.264,64   

200128 9037.0006.500-3 11 3 144.556,97 06/08/01 273.485,45   

200128 9051.00170.500-1 11 4 350.000,00 06/08/01 1.872.945,28 21.855,90  

200128 9051.00172.500-2 11 3 192.476,84 06/08/01 192.476,84   

200128 9051.00216.500-0 11 4 300.300,00 08/10/08 300.300,00   
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200128 9065.00023.500-1 11 4 104.446,03 06/08/01 181.565,25   

200128 9065.00024.500-7 11 4 176.181,79 06/08/01 176.181,79   

200128 9073.00055.500-7 11 5 75.522,92 06/08/01 232.069,43 194.182,36  

200128 9073.00056.500-2 11 5 64.772,66 06/08/01 143.564,64 172.199,46  

200128 9081.00008.500-1 11 4 72.425,99 06/08/01 156.267,01   

200128 9097.00004.500-6 11 3 55.857,57 30/07/01 71.780,83   

200128 9111.00015.500-5 11 4 56.096,41 30/07/01 215.102,85   

200128 9123.00018.500-5 11 4 40.783,75 06/08/01 121.126,83   

200128 9125.00018.500-1 11 5 23.239,59 06/08/01 138.042,34 310.097,39  

200128 9131.00148.500-3 

11 3 

 39.454,86 

06/08/01 

176.828,57 

  

200128 9143.00007.500-0 11 5 54.614,40 06/08/01 142.551,78   

200128 9159.00008.500-1 11 4 47.626,09 06/08/01 71.901,10 99.998,71  

200128 9165.00068.500-3 11 4 75.573,75 06/08/01 142.636,28   

200128 9165.00069.500-9 11 4 78.699,22 06/08/01 145.390,20   

200128 9165.00071.500-0 11 3 115.080,20 19/06/02 273.546,12   

200128 9179.00051.500-0 11 4 78.551,14 06/08/01 143.794,42   

200128 9179.00052.500-6 11 4 120.102,62 06/08/01 178.525,02   

200128 9809.00002.500-7 11 4 70.259,78 06/08/01 168.445,42   

Total   

Fonte: SPIUnet e SIAFI   

 

ANÁLISE CRÍTICA 

 

As instalações físicas e edificações que compõem o acervo patrimonial desta 

Regional são, na maioria, originárias do extinto DNER, cujas datas da 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 2ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal é 

responsável pela gestão dos bens imóveis, sejam eles próprios ou locados de terceiros. 

No exercício 2011, o referido Núcleo contava com 04 servidores para o desempenho de 

suas atribuições regimentais, ficando a chefe do Núcleo responsável pela gestão. 

 

 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).  
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 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. 

 

 A falta de servidores treinados na unidade para os lançamentos de informações e 

de valores no sistema SPIUnet, haja vista que as funções administrativas são exercidas, 

em sua maioria, por Policiais Rodoviários Federais somado ao que determina o item 4.3 

da Orientação Normativa GEADE nº 04 de 25 de fevereiro de 2003 impossibilitam a 3ª 

SRPRF manter atualizada as avaliações no referido sistema. 

 

 Outro fator que repercute na gestão patrimonial da unidade é o 

contingenciamento orçamentário e, em 2011 com a entrada em vigor do Decreto Federal 

nº 7.446, de 1º de março de 2011, as condições dos imóveis sob responsabilidade da 

unidade pioraram em função da redução dos recursos para as manutenções e reformas 

de unidades operacionais. 

 

 No tocante a conta contábeis, não há distinção quanto ao uso do imóvel locado, 

se para utilização de servidor ou órgão/unidade/subunidade. Não existe detalhamento 

referente à despesa com manutenção de imóveis próprios, de terceiros ou de outros 

órgãos. 
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9. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO 

CONHECIMENTO 

 

9.1  Gestão da Tecnologia da Informação (TI) 

 

Quadro XVIII - Gestão Da Tecnologia Da Informação Da Unidade Jurisdicionada 

 

QUADRO A.8.1 – 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. 

  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. 

X 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. 
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 Auditoria de sistemas de informação. 

 Auditoria de segurança da informação. 

 Auditoria de contratos de TI. 

 Auditoria de dados. 

 Outra(s). 

Qual(is)?____________________________________________________________________________ 

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

 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 (p.ex. divulgação ostensiva ou acesso restrito). 

 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) 

X 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). 

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%. 

X Não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov). 
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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.  

 

ANÁLISE CRÍTICA: 

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

constituído de aproximadamente 200 (duzentas) 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. 

 

 Quanto ao Sistema Operacional utilizado, se verificou que a maioria das 

máquinas utilizam o Windows XP, o que coincide com a percentagem de desktops e 

notebooks existentes na 2ª SPRF.  

 

Investimentos em 2012 

 

 Os investimentos realizados na área de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC) para 2012 foram destinados à compra de servidores de rede e torres 

de radiocomunicação, Notebooks e Storages. 

 

 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. 

  

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.  

 

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 
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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 2013.  
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10. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL 

 

10.1  Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 

 

Quadro XIX - 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. 

  X   

▪ 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 
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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 

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 de limpeza biodegradáveis). 

 

  X  

4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a 

existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras 

(ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e 

serviços. 

 

X    

▪ Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos? 
 

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). 

 
   X 

▪ 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. 

6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel 

reciclado). 

 
  X  

▪ Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos? 

Papel Toalha, através da Empresa limpeza;  

 
    

7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e 

menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. 

 
   X 

▪ Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório? 

RESPOSTA: O edital prevê o fornecimento de veículos Flex. 
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8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). 

 
   X 

▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios? 

RESPOSTA: Sempre que possível utiliza-se o refil ex.: Garrafões de água, extintores. 

 

9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens/produtos. 

 
   X 

10. 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    

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. 
 X    

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a 

diminuir o consumo de água e energia elétrica. 
  X   

▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(reuniões) 

 

13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da 

necessidade de proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas 

para os seus servidores. 

    X 

▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? 

Em 2012, nas 
reuniões com os 

chefes de seções 

e Delegacias 
sempre 

mencionamos  o 

cuidado com a 
preservação do 

meio ambiente e 

preservação de 
recursos naturais 

, como por 

exemplo a 
necessidade da 

separação do 

lixo. 

Considerações Gerais:  

As respostas foram da Seção Administrativa e Financeira, Nuseg e Nupat. 

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. 
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10.2  Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água 

 

Recurso 

Consumido 

 Valor 

Exercícios 

   2012 2011 2010 

Papel R$ 4.450,00 R$ 11.520,00 R$ 3.758,75 R$ 4.450,00 R$ 11.520,00 R$ 3.758,75 

Água R$ 25.871,66 R$ 26.000,00 R$ 25.387,70 R$ 25.871,66 R$ 26.000,00 R$ 25.387,70 

Energia Elétrica R$ 683.112,68 R$ 644.126,03 R$ 602.163,76 R$ 683.112,68 R$ 644.126,03 R$ 602.163,76 

   Total R$ 687.562,68 R$ 681.646,03 R$ 631.310,21 

Fonte: NUOFI/3ª SRPRF 

 

 

ANÁLISE CRÍTICA: 

 

 A 3ª Superintendência da Polícia Rodoviária Federal implantou uma política de 

redução de gastos de manutenção, como podemos perceber na redução do consumo de 

papel e água em relação ao ano anterior. O consumo de energia teve um ligeiro aumento 

em razão dos gastos com energia devido a obras nos postos, bem como a chegada de 

novos equipamentos que dependem de energia elétrica para o seu funcionamento. 

 Para o ano de 2013 será estipulado novas metas de redução de consumo de 

energia elétrica e água. 
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11. CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E 

NORMATIVAS  

 

11.1 Deliberações do TCU e do OCI Atendidas no Exercício 

 

 Não ocorreram determinações e recomendações exaradas em acórdãos do TCU  

para a 3ª SRPRF/MS, no exercício 2012.  

 

11.1.2 Deliberações do OCI Atendidas no Exercício 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 

Código 

SIORG 

3ª SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 2825 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

 OS 20111196  

Ofício nº 

443/2011/GAB/CGU-

MS. 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

3ª SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 2825 

Descrição da Recomendação 

Nº DA CONSTATAÇÃO: 013 – Ausência de republicação de edital significativamente modificado. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Recomenda-se à UJ que republique seus editais sempre que sofrerem alterações relacionadas a forma e 

conteúdo das documentações habilitatórias a serem apresentadas pelas licitantes, reabrindo-se o prazo 

inicialmente estabelecido para a entrega dos envelopes, conforme art. 20 do Decreto nº 5.450 de 31/05/2005. 

RECOMENDAÇÃO: 002 

Recomenda-se à UJ que se abstenha de exigir, nos editais de seus processos licitatórios, documentos 

habilitatórios que estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos 

licitantes, mormente quando à exigência de apresentação de atestados de capacidade técnica mediante 

registro na entidade profissional especifica do Mato Grosso do Sul, devendo-o estar registrado porém na 

entidade profissional competente da região a que estiver vinculado o licitante. 

RECOMENDAÇÃO: 003 

Recomenda-se à UJ que se abstenha de exigir, nos editais de seus processos licitatórios, atestados de visita 

técnica às licitantes como condição habilitatória nos respectivos certames, substituindo esta diligência por 

declaração formal assinada pelo responsável técnico das participantes, sob as penalidades da lei, de que tem 

pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total 

responsabilidade por tal fato, informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que 

ensejem avenças técnicas ou financeiras com o órgão licitador, nos termos do Acórdão TCU nº 1.174/2008 – 

Plenário, de forma a garantir o caráter competitivo dos seus processos licitatórios. 

 

Providências Adotadas 



 

108 

 

Setor Responsável pela Implementação 

Código 

SIORG 

Comissão Permentente de Licitação/Seção Administrativa e Financeira 2825 

Síntese da Providência Adotada 

A 3ª SRPRF/MS atendeu as recomendações, orientando os componentes da Comissão Permanente de 

Licitação e Pregoeiros desta Regional, no sentido de efetuarem a republicação dos editais quando sofrerem 

alterações que prejudiquem a formulação da proposta, salvo quando essa situação seja tratada  como 

exceção, não exigindo a divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, 

conforme art. 20 do Decreto n. 5.450/2005. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações foram acatadas e implementadas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

Não há. 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 

Código 

SIORG 

3ª SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 2825 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

 OS 20111196  

Ofício nº 

443/2011/GAB/CGU-

MS. 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

3ª SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 2825 

Descrição da Recomendação 

Nº DA CONSTATAÇÃO: 014 – Limites ao caráter competitivo no pregão nº 01/2011: Exigências de 

documentação habilitatória não prevista em lei. 

 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Recomenda-se à UJ que se abstenha de exigir, nos editais de seus processos licitatórios, atestados de visita 

técnica às licitantes como condição habilitatória nos respectivos certames, substituindo esta diligência por 

declaração formal assinada pelo responsável técnico das participantes, sob as penalidades da lei, de que tem 

pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total 

responsabilidade por tal fato, informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que 

ensejem avenças técnicas ou financeiras com o órgão licitador, nos termos do Acórdão  TCU nº 1.174/2008 

– Plenário, de forma a garantir o caráter competitivo dos seus processos licitatórios. 

 

RECOMENDAÇÃO: 002 

Recomenda-se à UJ que se abstenha de exigir, nos editais de seus processos licitatórios, documentos  

habilitatórios não previstos no art. 28 a 30 da Lei nº 8.666/93, de forma a não comprometer, restringir ou 

frustrar o caráter competitivo dos seus processos licitatórios, nos termos do inciso I do § 1º art. 3º daquela 

Lei, a exemplo das cláusulas 8.1.3 a 8.1.5 do edital do Pregão 01/2011 sob análise.  

 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 

Código 

SIORG 

Comissão Permentente de Licitação/Seção Administrativa e Financeira 2825 
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Síntese da Providência Adotada 

A 3ª SRPRF/MS atendeu as recomendações, orientando os componentes da Comissão Permanente de 

Licitação e Pregoeiros desta Regional, no sentido de absterem-se de exigir nos editais de lciitação o registro 

dos atestados de capacidade técnica, mediante registro na entidade profissional especifica do Mato Grosso do 

Sul, aceitando a documentação registrada na entidade profissional da região a que estiver o licitante 

vinculado.  

Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações foram acatadas e implementadas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

Não há. 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 

Código 

SIORG 

3ª SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 2825 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

 OS 20111196  

Ofício nº 

443/2011/GAB/CGU-

MS. 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

3ª SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 2825 

Descrição da Recomendação 

Nº DA CONSTATAÇÃO: 009 –  

RECOMENDAÇÃO: 001 

Realizar estudos para o dimensionamento da força de trabalho, no que diz respeito ao quantitativo, 

composição e perfil dos servidores, bem como quanto à definição de estratégias e ações que se fazem 

necessárias para viabilizar o alcance de suas necessidades. 

RECOMENDAÇÃO: 002 

Realizar as análises relacionadas ao impacto no quantitativo de pessoal decorrente da evolução futura dos 

desligamentos e aposentadorias de seus servidores. 

 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 

Código 

SIORG 

Comissão Permentente de Licitação/Seção Administrativa e Financeira 2825 

Síntese da Providência Adotada 

A 3ª SRPRF/MS atendeu as recomendações, orientando os componentes da Comissão Permanente de 

Licitação e Pregoeiros desta Regional, no sentido de absterem-se de exigir nos editais de lciitação o atestado 

de visita técnica às licitantes como condição habilitatória nos respectivos certames, substituindo esta 

diligência por declaração formal assinada pelo responsável técnico das participantes, sob as penalidades da 

lei, de quem tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades à natureza dos trabalhos, assumindo 

total responsabilidade por tal fato. Foram orientados também a absterem-se de exigir nos editais, documentos 

habilitatórios não previstos nos arts 28 a 30 da Lei 8.666/93.  

Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações foram acatadas e implementadas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
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Providências pelo Gestor 

Não há. 

 

 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 

Código 

SIORG 

3ª SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 2825 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

 OS 20111196  

Ofício nº 

443/2011/GAB/CGU-

MS. 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

3ª SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 2825 

Descrição da Recomendação 

Nº DA CONSTATAÇÃO: 010 –  Ausência de implementação de políticas capazes de diminuir a deficiência 

de força de trabalho 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Realizar estudos para o dimensionamento da força de trabalho, no que diz respeito ao quantitativo, 

composição e perfil dos servidores, bem como quanto à definição de estratégias e ações que se fazem 

necessárias para viabilizar o alcance de suas necessidades. 

ANALISE DAS PROVIDENCIAS (001) 

Como a Unidade informou que realizada novos estudos, posteriormente deverão ser realizados trabalho de 

auditoria com intuito de avaliar a existência desse documento, conteúdo as proposições da recomendação 

expedida. 

Tipo de Comunicação: Reiteração pela não implementação plena da recomendação.  

Oficio n° 0, de 04/01/2012 

RECOMENDAÇÃO: 002 

Realizar as análises relacionadas ao impacto no quantitativo de pessoal decorrente da evolução futura dos 

desligamentos e aposentadorias de seus servidores. 

ANALISE DAS PROVIDENCIAS (001) 

Como a Unidade informou que realizada novos estudos, posteriormente deverão ser realizados trabalho de 

auditoria com intuito de avaliar a existência desse documento, conteúdo as proposições da recomendação 

expedida. 

Tipo de Comunicação: Reiteração pela não implementação plena da recomendação.  

Oficio n° 0, de 04/01/2012 

 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 

Código 

SIORG 

Seção de Recursos Humanos 2825 

Síntese da Providência Adotada 

PROVIDENCIAS DO GESTOR (001) 

Esta Unidade Jurisdicionada realizara novo estudo, objetivando a analise do direcionamento da força de 

trabalho, no que diz respeito ao quantitativo, composição e perfil, e definirá estrategias e ações que 

viabilizarão o alcance de suas necessidades, analisando também o impacto no quantitativo de pessoal 

decorrente da evolução futura dos desligamentos e aposentadorias dos nossos servidores. 
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Oficio nº 831, de 07/10/201. 

PROVIDENCIAS DO GESTOR (001) 

Esta Unidade Jurisdicionada realizada novo estudo, objetivando a analise do direcionamento da força de 

trabalho, no que diz a respeito ao quantitativo, composição e perfil, e definira estrategias e ações que 

viabilizarão o alcance de suas necessidades, analisando também o impacto no quantitativo de pessoal 

decorrente da evolução futura doas desligamentos e aposentadorias dos nossos servidores. 

Oficio n° 831, de 07/10/2011 

 

Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações foram acatadas e implementadas em parte. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

Não há. 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 

Código 

SIORG 

3ª SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 2825 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

 OS 20111196  

Ofício nº 

443/2011/GAB/CGU-

MS. 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

3ª SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 2825 

Descrição da Recomendação 

Nº DA CONSTATAÇÃO: 026 –  Falta de atualização no SIASG, de valor referente a contrato registrado no 

Sistema. 

RECOMENDAÇÃO:001 

Que a UJ estabeleça rito formal para informações de seus contratos administrativo sejam regularmente 

atualizados no SIASG, prevendo-se procedimento de conciliação mensal entre as bases de dados da Unidade 

e do SIASG, de forma a atender ao disposto no § 3º do art. 19 da Lei nº 12.309/2010. 

ANALISE DAS PROVIDENCIAS (001) 

Embora o gestor tenha informado que adotará as providências recomendadas, deverão ser realizados novos 

exames de auditoria com o intuito de confirmar o efetivo implemento da recomendação. 

Tipo de comunicação: Reiteração pela não implementação plena da recomendação 

Ofício nº 0,  de  04/01/2012 

 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 

Código 

SIORG 

Comissão Permentente de Licitação/Seção Administrativa e Financeira 2825 

Síntese da Providência Adotada 

PROVIDENCIAS DO GESTOR (001) 

Esta Unidade Jurisdicionada registrara sistematicamente as informações de seus contratos administrativos no 

SIASG, executando procedimentos de conciliação mensal entre os sistemas e as bases de dados da unidade, 

de forma a atender ao disposto no § 3º do art. 19 da Lei nº 12.309/2010. 

Oficio n° 831, de 07/10/2011. 
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Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações foram acatadas e implementadas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

Não há. 

 

 

 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 

Código 

SIORG 

3ª SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 2825 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

 OS 20111196  

Ofício nº 

443/2011/GAB/CGU-

MS. 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

3ª SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 2825 

Descrição da Recomendação 

Nº DA CONSTATAÇÃO: 060 –   

RECOMENDAÇÃO:001 

Que a UJ estabeleça rito formal para informações de seus contratos administrativo sejam regularmente 

atualizados no SIASG, prevendo-se procedimento de conciliação mensal entre as bases de dados da Unidade 

e do SIASG, de forma a atender ao disposto no § 3º do art. 19 da Lei nº 12.309/2010. 

 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 

Código 

SIORG 

Gestor de Contratos/Seção Administrativa e Financeira 2825 

Síntese da Providência Adotada 

A 3ª SRPRF/MS atendeu as recomendações, orientando o Gestor de Contratos para que registrem 

sistematicamente as informações dos contratos administrativos, executando procedimentos de conciliação 

mensa entre os sistemas, de forma a atender o dispoto no § 3º do art. 19 da Lei. 12.309/2010.  

Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações foram acatadas e implementadas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

Não há. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 

Código 

SIORG 

3ª SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 2825 

Recomendações do OCI 
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Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

 OS 20111196  

Ofício nº 

443/2011/GAB/CGU-

MS. 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

3ª SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 2825 

Descrição da Recomendação 

Nº DA CONSTATAÇÃO: 063 –  Fragilidade nos controles relativos ás informações contidas no SIPIUnet 

sobre Bens de Uso Especial da União sob a responsabilidade da Unidade, pela desatualização do registro das 

informações no Sistema SIPUnet. 

RECOMENDAÇÃO:001 

Tão logo a Secretaria de Patrimônio da União promova a reavaliação dos Bens de Uso Especial, seja feita a 

atualização do Sistema SPIUnet,e que a Unidade adote rotinas de conferencia da validade dos laudos de 

avaliação dos bens de uso especial sob sua responsabilidade. 

 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 

Código 

SIORG 

Núcleo de Patrimônio e Materiais 2825 

Síntese da Providência Adotada 

A 3ª SRPRF/MS atendeu as recomendações, busacando orientações junto a Gerência Regional do 

Patrimônio da União, no sentido de efetuar a reavaliação dos bens imóveis, bem como adotarmos as rotinas 

de conferência da validade dos laudos de avaliação. 

 

Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações foram acatadas e implementadas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

Dependência de orientação por pate da GRPU. 

 

 

11.1.3 Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício 

 

Não existem recomendações pendentes e as recomendações dos exercícios 

anteriores não estão pendentes de atendimento, tendo sido atendidas em exercícios 

anteriores ao de 2012. 

 

 

 

11.2  Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei n° 8.730/93 

 

11.2.1 Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93 
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Quadro XX - Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de 

entregar a DBR. 

Detentores de Cargos e 

Funções Obrigados a 

Entregar a DBR  

Situação em Relação 

às Exigências da Lei 

nº 8.730/93 

Momento da Ocorrência da Obrigação de 

Entregar a DBR 

Posse ou 

Início do 

Exercício 

de Cargo, 

Emprego 

ou Função 

Final do 

Exercício 

de Cargo, 

Emprego 

ou 

Função 

Final do 

Exercício 

Financeiro 

Autoridades 

(Incisos I a VI do art. 1º 

da Lei nº 8.730/93) 

Obrigados a entregar 

a DBR 
01 01 0 

Entregaram a DBR 01 01 0 
Não cumpriram a 

obrigação 
0 0 0 

Cargos Eletivos 

Obrigados a entregar 

a DBR 
0 0 0 

Entregaram a DBR 0 0 0 
Não cumpriram a 

obrigação 
0 0 0 

Funções Comissionadas 

(Cargo, Emprego, 

Função de Confiança ou 

em comissão) 

Obrigados a entregar 

a DBR 
04 0 04 

Entregaram a DBR 04 0 04 
Não cumpriram a 

obrigação 
0 0 0 

Fonte:SRH/3ª SRPRF  

11.2.1.1 Análise Crítica  

  No final do exercício financeiro, do total de 38 (trinta e oito) servidores 

ocupantes do encargo de função gratificada, 33 (trinta e três) autorizaram o acesso 

direto, desburocratizando o processo de apresentação de declaração de bens e valores 

que compõe o patrimônio, com fulcro na Portaria Interministerial MP/CGU n° 298, de 

06.09.2007. 
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11.3  Declaração de Atualização de Dados no SIASG e SICONV 

 

Quadro XXI - Declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SICONV 
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12. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

12.1  Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações 

Contábeis 

 


