
Unidade Auditada: SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PÚBLICA - SENASP
Exercício: 2011
Processo: 08020.006569/2012-02
Município - UF: Brasília - DF
Relatório nº: 201203685
UCI Executora: SFC/DSSEG - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Justiça e Segurança Pública

Análise Gerencial

Senhor Coordenador-Geral,

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 201203685, e consoante o estabelecido
na  Seção  III,  Capítulo  VII  da  Instrução  Normativa  SFC  nº  01,  de  06/04/2001,  apresentamos  os
resultados dos exames realizados sobre a prestação de contas anual apresentada pela  SECRETARIA
NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SENASP.

1. Introdução

Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 26/03/2012 a 11/04/2012, por meio
de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob exame e a partir
da apresentação do processo de contas pela Unidade Auditada, em estrita observância às normas de
auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames.

Não houve no exercício de 2011, por parte da UJ, atos de gestão relacionados aos itens 6, avaliação
acerca  da  aderência  aos  critérios  de  sustentabilidade  ambiental na  aquisição  de  bens,  materiais  de
tecnologia da informação (TI) e na contratação de serviços ou obras; 7, avaliação sobre a gestão de
tecnologia da informação (TI); 10, avaliação da gestão do uso dos cartões de pagamento do governo
federal;  11,  avaliação dos registros de  passivos sem prévia  previsão orçamentária  de  créditos ou de
recursos; 17, avaliação sobre a gestão do patrimônio imobiliário classificado como bens de uso especial
de propriedade da União ou locado de terceiros; e 18,  avaliação sobre renúncias tributárias da parte "A"
do Anexo III da DN TCU nº 117/2011”.

2. Resultados dos trabalhos

Verificamos na Prestação de Contas da Unidade a não conformidade com o inteiro teor das peças e
respectivos conteúdos exigidos pela  IN-TCU-63/2010 e  pelas DN–TCU–108/2010 e  117/2011, tendo
sido adotadas, por ocasião dos trabalhos de auditoria  conduzidos junto à  Unidade,  providências que
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estão tratadas em itens específicos deste relatório de auditoria.

Em acordo com o que estabelece o Anexo III da DN-TCU-117/2011, e em face dos exames realizados,
efetuamos as seguintes análises:

2.1 Avaliação da Conformidade das Peças

A Unidade,  inicialmente, deixou de apresentar todas as peças exigidas pelas normas do Tribunal de
Contas da União para  a  constituição do processo de contas, haja  vista  a  não inserção nos autos do
referido processo do Relatório do Órgão de Correição, o que foi, posteriormente, saneado.

Ressalta-se,  ainda,  que  as  demais  peças  inseridas  no  processo  não  contemplavam  os  conteúdos
obrigatórios nos termos da DN TCU nº 108/2010 e DN TCU nº 117/2011. Nesse sentido, em relação ao
Relatório de Gestão, em que pese contemplar todos os itens elencados pela DN TCU nº 108/2010, a
informação não está estruturada, para alguns itens, de acordo com o estabelecido pela Portaria TCU nº
123/2011, a  exemplo da ausência  do registro de diversas análises críticas e  da adequada e oportuna
implementação das recomendações expedidas pela Controladoria-Geral da União.

O rol de  responsáveis não fazia  menção aos membros de  Diretoria  e  do Conselho Gestor do fundo
Nacional de Segurança Pública, conforme exigência contida nos incisos II e III, da IN TCU nº 63/2010,
respectivamente.  Ulteriormente,  a  UJ  providenciou  a  retificação  da  referida  peça.  Por  outro  lado,
verificou-se que o rol de responsáveis apresentava os responsáveis pela gestão da UG 200329, Caixa
Econômica Federal – SENASP/MJ, e cuja informação não é requerida pela DN TCU nº 108/2010.

2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão

A SENASP/MJ é responsável pelos Programas 1127 “Sistema Único de Segurança Pública - SUSP” e
1453  “Nacional  de  Segurança  Pública  com Cidadania  –  PRONASCI”.  Estes  programas  têm como
objetivo  principal promover  ações  de  desenvolvimento  institucional  e  de  otimização  da  gestão  das
organizações  públicas  alinhadas  à  nova  concepção  de  gestão  pública,  com  vistas  a  promoção,
qualificação, padronização e integração das ações executadas pelas Instituições Policiais localizadas no
território nacional em um contexto caracterizado pela autonomia dessas organizações.

A seguir estão relacionadas as Ações de Governo sob responsabilidade da SENASP, conforme pesquisas
realizadas  no  Sistema  de  Informações  Gerenciais  e  de  Planejamento  –  SIGPlan,  no  Sistema  Siafi
Gerencial e no Relatório de Gestão, relativas às metas físicas e financeiras das Ações vinculadas ao
Programas 1453 e 1127, que foram objeto de análise neste Relatório:

PROGRAMA 1453 "NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA - PRONASCI

Ação Previsão Execução % Previsão Execução % Atos e Fatos
Prejudiciais

Providências
AdotadasFísica Financeira

8857 70.800 106.832 150,89 197.789.474 52.309.133 26,45 Não houve Não houve
8854 - - 30.000.000 5.128.251 17,09 Não houve Não houve
8853 301.900 310.533 102,86 131.915.000 9.125.576 06,92 Não houve Não houve

8855 92 25 27,17 109.780.000 56.360.946 51,34
Contigenciamento

de recursos

Fortalecimento
dos projetos
prioritários,
realização de
aquisição direta
de forma a
possibilitar
maior economia;
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análise das
propostas de
reaparelhamento
por meio de
emenda
parlamentar,
autorizadas pela
Casa Civil,
visando ampliar
as ações que
estão
relacionadas às
ações do
Pronasci

 

PROGRAMA 1127 "SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA"

Ação Previsão Execução % Previsão Execução % Atos e Fatos
Prejudiciais

Providências
AdotadasFísica Financeira

2320 600.000 620.084 103,35 63.429.000 19.098.812 30,11

Falta de
sensibilização dos
gestores na
liberação de
profissionais de
segurança pública
para participar
das ações
formativas;
Carência de
recursos humanos
capacitados;
indisponibilidade
de limite
orçamentário dos
recursos previstos

Segundo a
Unidade, as
dificuldades
detectadas
foram
superadas,
não se
tornando
óbices à
efetivação da
execução dos
projetos.

8988 221 138 62,44 111.503.000 4.497.000 04,03
Contigenciamento
de recursos

Não houve

8987 10 0 0 0

Publicação do
Acórdão TCU N°
1339/09, o qual
determinou cessar
as demandas
(expressas cm
termos de
referência,
pedidos de
compra ou
qualquer outro
instrumento
requisitório) que
tenham por objeto
o atendimento de
necessidades

a SENASP,
através do
Projeto
BRA/04/029
providenciou
a Revisão
Substantiva 'I'
do referido
projeto com o
intuito de
readequar as
ações em
cumprimento
as
determinações
do referido

https://app.cgu.gov.br/ativa/paginas/funcionalidades/relatoriosOs/relator...

3 de 46 29/08/2012 16:13



típicas da
Administração

acórdão, não
sendo possível
desde então a
aquisição de
equipamentos

8994 25 25 100 20.000.000 10.450.605 52,25 Não houve Não houve

Em relação à Ação 8857 - Apoio à Implementação de Políticas de Segurança Cidadã, a  meta  física
(pessoa beneficiada) foi superada devido à  inclusão de convênios celebrados em anos anteriores, os
quais foram contabilizados em 2011 no número total de beneficiados, conforme informação da Unidade.
Tal justificativa explica a incompatibilidade da meta física, ou seja, sua superação em 50,89%, mas não
esclarece como se atingiu esse resultado físico, executando-se apenas 26,46% da meta financeira. De
qualquer forma, a meta física informada não foi a efetivamente executada em 2011, pois se utilizou de
resultados de exercícios anteriores, o que invalida o quadro apresentado.  

Quanto à Ação: 8854 - Gestão e Comunicação do PRONASCI,  a Unidade informou que não existe
previsão de meta física para esta ação, que é fixada pela Lei do Orçamento Anual – LOA. Os  recursos
foram aplicados em termos de  parceria  com Organização da  Sociedade  Civil de  Interesse  Público -
OSCIP,  contratos  com  empresas,  contratações  de  servidores,  aquisição  de  equipamentos  de
infraestrutura  e  sistemas de gestão,  instalação de laboratórios,  todos esses com objetivos e  produtos
definidos,  a  partir  da  execução  de  17%  do  financeiro  previsto.  A Unidade  não  justificou  a  baixa
execução financeira.

A meta física da Ação 8853 foi corrigida pela Unidade,  porém o valor lançado no SIGPLAN continua
errado, sendo que  a meta financeira aparentemente também está equivocada.

A Ação  8855,  devido  aos  problemas listados  apresentou  um descompasso  entre  execução  física  e
financeira.

Para as Ações 8994  2320 e 8988, não foram esclarecidos os motivos do atingimento das metas físicas
alcançadas  com  as  baixas  execuções  financeiras  apresentadas.Quanto  ao   montante  de  R$
214.292.823,00 previsto para a Ação: 12OM - Ações Preventivas de Segurança Pública para a Copa do
Mundo de 2014, cuja meta física é ação implementada,  foram executados apenas R$ 109.186.182,98.
Tal  circunstância  deveu-se  ao  fato  de  que  a  Secretaria  Extraordinária  de  Segurança  para  Grandes
Eventos (SESGE), responsável pelas ações de segurança para os Grandes Eventos, foi criada em agosto
de 2011, momento do início da execução orçamentária e financeira da Ação 12OM, a qual ocorreu de
forma descentralizada entre os órgãos que compõem a estrutura do Ministério da Justiça - Departamento
de Polícia Federal (DPF); Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF); Secretaria Nacional de
Segurança Pública (SENASP); e a própria SESGE, bem como por órgão externo, a Agência Brasileira de
Inteligência  (ABIN).  A  execução  na  SENASP  alcançou  o  montante  de  R$  38.651.543,93,  sendo
liquidado e pago o valor de R$ 13.051.179,49.

O recurso da  Ação 8987 - Apoio à  Modernização Organizacional e  Tecnológica  das Instituições de
Segurança Pública não foi utilizado em razão do repasse de R$ 23.000.000,00 no exercício de 2009 ao
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. A não utilização desse recurso em sua
totalidade nos exercícios de 2009 e  2010 possibilitou que as ações executadas no exercício de 2011
fossem custeadas com o saldo do repasse do exercício de 2009.

2.3 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ

2.3 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ

A análise  inicialmente  restringiu-se  aos indicadores  registrados no Sistema geral de  Planejamento -
SIGPLAN  para  os  Programas  1453  -  Programa  nacional  de  segurança  pública  com  Cidadania  –
PRONASCI, referente ao indicador Taxa de Homicídios cujo objetivo é Ampliar a eficiência, eficácia e
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a efetividade do Sistema de Segurança Pública e Defesa Civil mediante a reestruturação, integração e
modernização de suas organizações em todo o território nacional para a prevenção e o controle da
criminalidade e tem como Público-alvo Toda a sociedade brasileira e em especial os Operadores de
Segurança Pública e 1127 - Sistema Único de Segurança pública – SUSP, quanto aos indicadores: a)
Índice de Gestão da SENASP (porcentagem), b) Índice de Implantação do Sistema Único de Segurança
Pública (porcentagem), c) Índice de Segurança Pública (porcentagem), os quais possuem como objetivo
Ampliar  a  eficiência,  eficácia  e  a  efetividade  do  Sistema  de  Segurança  Pública  e  Defesa  Civil
mediante  a  reestruturação,  integração  e  modernização de  suas organizações em todo o  território
nacional para a prevenção e o controle da criminalidade e tem em seu Público-alvo Toda a sociedade
brasileira e em especial os Operadores de Segurança Pública.

A análise  referente ao indicador Taxa de Homicídios, do Programa 1453, calculado pelo quociente de
homicídios em relação à população estimada, foi estabelecido como objetivo para o exercício de 2011 o
atingimento do índice de 12%, contemplou os seguintes  quesitos:

a) completude e validade – Essas características não são atendidas, pois os resultados são tabulados pelo
Ministério da Saúde, e não dependem apenas das ações implementadas pelo Programa, pois segundo o
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada/IPEA houve decréscimo de óbitos por conta de redução da
pobreza e da desigualdade, fatos derivados de outras variáveis, como programas de distribuição de renda
e nível de desenvolvimento do País, entre outras. Assim, não há pelo indicador como proporcionalizar o
peso  das  ações  executadas  pela  SENASP,  ainda  que  significativas,  de  modo  a  aferir  seu  peso  na
diminuição no índice de mortalidade;

b)  Comparabilidade  –  essa  condição  também  é  afetada  pela  intempestividade  das  informações,
considerando-se que o Ministério da Saúde, que efetua a coleta de dados, disponibilizou em 2011 apenas
o informe do período de 2009 – 2010, não havendo histórico de índices para efeito de comparação.

c) Acessibilidade e Compreensão – Em relação à obtenção dos dados, conclui-se que sua vinculação aos
dados fornecidos pelo Ministério da Saúde associado à intempestividade de sua disponibilidade importa
em dificuldades de acessibilidade para o público em geral e sua compreensão, embora seu cálculo, em
princípio, não seja de natureza complexa, quanto à eficácia é dificultada pela ação de outros programas
de distribuição de renda e aspectos de ordem econômica, que restringem o entendimento de como o
programa efetivamente contribui para a redução da criminalidade.

d) Economicidade – Considerando que  a fonte de dados do indicador resulta de informes construídos
por outras unidades,  em princípio, não resulta em ônus significativo para a SENASP.

Diante  disso,  ressalta-se,  ainda,  que  o  quesito  auditabilidade  também não  é  atendido,  pois  não  foi
possível aferir a confiabilidade das fontes dos dados utilizados para o cálculo do indicador, nem de se
avaliar  se  a  metodologia  escolhida  para  a  coleta,  processamento  e  divulgação  é  transparente  e
reaplicável por outros agentes, haja vista que  a apuração dos dados do índice não ser realizada pela
Unidade.

Considerados esses quesitos, conclui-se que o indicador ‘taxa de homicídios’ não contempla atributos
suficientes  para  medir  os resultados do Programa  Nacional de  Segurança  Pública  com Cidadania  –
PRONASCI.  

Em referência aos indicadores do  Programa 1127  restou prejudicada a análise em virtude de:

a)Completude  e  Validade  -  A composição  dos  três  indicadores  resulta  do  atendimento  de  diversas
variáveis, como: Atualização e consulta detalhada de informações na Rede INFOSEG em "tempo real”,
diminuição  do  montante  devolvido  de  recursos  repassados  para  o  estado  por  meio  de  convênio,
Capacitação de Alunos pela Rede Nacional de Educação à Distância em Segurança Pública, Assinatura
de Convênios com Municípios na Área de Prevenção, Incremento do Número de Laudos Concluídos a
partir dos Exames Realizados nos Laboratórios de DNA, Aumento do Percentual de denúncias atendidas
pela SENASP com retorno do órgão demandado, Integração dos Sistemas de Registro das Ocorrências
das Polícias Civis e Militares, entre outros.
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A observação quanto à natureza de cada item, em princípio, não permite avaliar como cada componente
contribui para o êxito do outro. A título de exemplo,  como se poderia estabelecer relação entre a melhor
funcionalidade do INFOSEG com a diminuição de recursos repassados? Desse modo, conclui-se que o
indicador não atende os quesitos de completude e validade.

b)Comparabilidade – Verifica-se no SIGPLAN que não há histórico desses indicadores e que, segundo o
gestor, os dados dependem de atendimento por unidades da federação, não fornecidos tempestivamente,
o que impede sua comparatibilidade;

c)Acessibilidade e compreensão – Os dados para construção dos indicadores são restritos aos ambientes
de entidades de Segurança dos Estados e não fornecidas à SENASP tempestivamente, sendo que sua
construção importa na adição de componentes de natureza diferentes, conforme discriminado em quadro
abaixo, cuja vinculação não é de fácil compreensão.

c)Economicidade – A construção desse indicador importa em investimentos em capacitação, sistemas de
informática, entre outros. Quesitos não validados pela presente auditoria, ficando a análise deste quesito
prejudicada.

Por fim, ressalte-se, ainda, que o quesito auditabilidade também não é atendido, pois, o gerenciamento
das  informações  é  compartilhado  com outras  unidades  federativas,  o  que  restringe  a  aferição  da
confiabilidade  das  fontes  dos  dados  utilizados  para  o  cálculo  do  indicador,  além da  avaliação  da
metodologia escolhida para a coleta, processamento e divulgação dos dados.

Considerados  esses  quesitos,  conclui-se  que  os  indicadores:  a)  Índice  de  Gestão  da  SENASP
(porcentagem),  b)  Índice  de  Implantação do Sistema Único de  Segurança Pública  (porcentagem),  c)
Índice  de  Segurança  Pública  (porcentagem) ‘taxa  de  homicídios’  não  são suficientes para  medir  os
resultados do Sistema Único de Segurança pública – SUSP.

 

A seguir estão listados os indicadores programáticos existentes na SENASP, objetos da análise:

Tipo  de
Indicador

Programa  ou
Área da gestão

Nome  do
Indicador

Descrição do
Indicador

Fórmula de cálculo

Programa

1453  –
Programa
nacional  de
segurança
pública  com
Cidadania  –
PRONASCI.

Taxa  de
Homicídios –

Quociente  entre
homicídios  (óbitos
por  agressão  e  por
intervenção  legal)  no
ano  e  a  população
estimada

(Óbitos  por
homicídio/População estimada
no ano) X 100.000

Programa

1127  -  Sistema
Único  de
Segurança
pública – SUSP.

Índice de Gestão
da SENASP
(porcentagem) Este  índice  congrega

um  conjunto  de  06
indicadores,  para
2011,  as  medidas
necessárias  para
apurar  o  índice  não
foram implementadas
na sua plenitude

Indicador  1:Atualização  e
consulta  detalhada  de
informações  na  Rede
INFOSEG em "tempo real"
Indicador  2:Diminuição  do
montante  devolvido  de
recursos  repassados  para  o
estado  por  meio  de  convênio
Indicador  3:Capacitação  de
Alunos pela Rede Nacional de
Educação  à  Distância  em
Segurança Pública
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Indicador  4:Assinatura  de
Convênios com Municípios na
Área de Prevenção

 

Indicador  5:Incremento  do
Número  de  Laudos
Concluídos  a  partir  dos
Exames  Realizados  nos
Laboratórios de DNA

 

Indicador  6:Aumento  do
Percentual  de  denúncias
atendidas  pela  SENASP  com
retorno do órgão demandado

Programa

1127  -  Sistema
Único  de
Segurança
pública – SUSP.

Índice  de
Implantação  do
Sistema Único de
Segurança
Pública
(porcentagem)

Este índice congrega
um conjunto de 06
indicadores, para
2011, as medidas
necessárias para
apurar o índice não
foram implementadas
na sua plenitude

Indicador  1:  Integração  dos
Sistemas  de  Registro  das
Ocorrências das Polícias Civis
e Militares
Indicador  2:Integração  das
Organizações  Policiais
Estaduais  no  Planejamento
Tático e Estratégico das Ações
de Segurança Pública

Indicador  3:Integração  das
Instituições de Ensino Policial

Indicador  04:  Existência  de
ProgramasEstaduais  de
Prevenção  Primária  e
Secundária em Abrangência
Indicador  5:Descentralização
das Estruturas dos IMLs, IIs e
ICs
Indicador  6:Existência  de
Ouvidorias de Polícia

Programa

1127 - Sistema
Único de
Segurança
pública – SUSP.

Índice  de
Segurança
Pública
(porcentagem)

Este índice congrega
um conjunto de 05
indicadores, para
2011, as medidas
necessárias para
apurar o índice não
foram implementadas
na sua plenitude

Indicador  1:Melhora  na
Sensação  de  Segurança  da
População
Indicador  2:  Incremento  da
Satisfação das Vítimas com o
Atendimento  Recebido  da
Polícia  Quando  Efetivaram o
Registro da Ocorrência
Indicador  3:  Incremento  da
Confiança  da  População  na
Polícia
Indicador  4:  Diminuição  da
Taxa de Vítimas de Homicídio
por 100 mil habitantes
Indicador  5:  Redução  de
Danos Letais Provocados pelo
Efetivo  das  Organizações
Estaduais  de  Segurança
Pública

Dessa forma, os indicadores analisados   não possuem o atributo de utilidade, sendo necessária criteriosa
análise quanto às composições estabelecidas para cada um e a necessária correlação entre os períodos de
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coleta  dos  dados  primários  e  o  momento  da  geração  dos resultados dos indicadores.  Ressalte-se  a
informação do gestor de que tais inconsistências na mensuração dos índices foram sanadas quando do
estabelecimento de metas por objetivo para o PPA 2012-2015.

Quanto ao conteúdo do Relatório de Gestão, em seu item 2.3, quadro A.2.1 é informado sobre a não
apuração dos indicadores programáticos e no item 2.4.7 deixaram de ser tratados aspectos relativos à
utilidade e mensurabilidade dos indicadores de gestão.

2.4 Avaliação da Gestão de Recursos Humanos

Em relação  à  folha  de  pagamento,  cadastramento  de  atos  de  admissão  de  pessoal,  concessão  de
aposentadoria, reforma e pensão emitidos, política de cessão e requisição de servidores, gerenciamento e
controle são realizados pela Coordenação Geral de Recursos Humanos do Ministério da Justiça, estando
consignadas as respectivas análises no Relatório de Auditoria  de Gestão da Secretaria  Executiva do
Ministério da Justiça.

Quanto à suficiência de pessoal, a SENASP informa que a força de trabalho atual é insuficiente frente às
demandas, posto que o ideal importaria  no quantitativo de 363 profissionais, havendo,  portanto, um
déficit  de  94  servidores.  Nesse  sentido,  foi  apresentado  informe  de  movimentação  –  admissões  e
demissões – reportando que, no triênio de 2010 a 2012, dos 48 servidores admitidos, houve uma evasão
de  22  servidores,  não  se  tratando  de  diminuições  de  quantitativo  de  pessoal  motivadas  por
aposentadorias.  Estes fatos impactaram negativamente a gestão dos diversos departamentos.

Segundo  a  Unidade,  o  principal  problema  é  a  sobrecarga  de  trabalho,  em  detrimento  ao
acompanhamento  "in  loco"  de  alguns convênios e  demais  atividades de  competência  da  Secretaria.
Importante frisar que há uma rotatividade de profissionais em decorrência de posse em outros cargos
públicos.

2.5 Avaliação do Funcionamento do Sistema de Controle Interno da UJ

Controle Interno é o conjunto de atividades, planos, métodos, indicadores e procedimentos interligados,
utilizado com vistas a assegurar a conformidade dos atos de gestão e a concorrer para que os objetivos e
metas estabelecidos para as unidades jurisdicionadas sejam alcançados (IN TCU nº 63/2010).

Com objetivo de avaliar a estrutura de controles internos instituída pela SENASP, com vistas a garantir
que  seus  objetivos  estratégicos  para  o  exercício  fossem  atingidos,  foram  analisados  os  seguintes
componentes do controle interno: ambiente de controle, avaliação de risco, procedimentos de controle,
informação e comunicação e monitoramento.

No que tange à implantação dos controles internos no gerenciamento de ações de governo, foi realizado
pela CGU trabalho de Avaliação da Execução de Programas de Governo (AEPG) com foco na Ação
00CA– Concessão de Bolsa-Formação a Policiais Militares e Civis, Agentes Penitenciários, Guardas-
Municipais,  Bombeiros  e  Peritos  Criminais,  de  baixa  renda,  pertencentes  aos  Estados-Membros,
integrante do Programa 1453 - PRONASCI, tendo como referência o exercício de 2010. Assim sendo,
foi incluído na presente análise um sumário dos principais resultados já obtidos.

a) Ambiente de Controle

O ambiente de controle estabelece a sustentação do sistema de controle interno da Unidade, fornecendo
disciplina e  estrutura  fundamental (COSO, 2006).  Deve demonstrar o grau de comprometimento em
todos os níveis da administração com a qualidade do controle interno em seu conjunto (Resolução nº
1.135/2008, do Conselho Federal de Contabilidade).

Conforme registrado no Quadro A.9.1 do item 9 do Relatório de Gestão do exercício de 2011, a Unidade
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indicou na  maioria  de  suas respostas que  o ambiente  de  controle  é  parcialmente  válido,  havendo o
posicionamento de que não foi possível avaliar alguns itens. Este resultado foi confirmado por evidências
obtidas, tais como: a resposta à Solicitação de Auditoria; existência de intranet e do Código de Ética
para o Ministério como um todo, abrangendo a SENASP, assim como a existência de regimento interno
exclusivo da Unidade e do Decreto nº 6.061/2007, que dispõe sobre a estrutura hierárquica.

Destacam-se  alguns  aspectos,  como  a  não  aplicação  da  segregação  de  funções  nos  processos  da
competência  da  UJ,  devido  à  falta  de  estrutura  adequada,  principalmente  no  que  se  refere  ao
quantitativo de pessoal, conforme apontado pela Unidade na análise crítica ao Quadro A.9.1, bem como
a  falta  de  mecanismos de  divulgação  e  conscientização,  junto  aos  servidores,  acerca  dos controles
internos instituídos.

b) Avaliação de Risco

Avaliação de  risco é  o processo de identificação e  análise  dos riscos relevantes para  o alcance  dos
objetivos da entidade para determinar uma resposta apropriada.

Em relação a este componente, a Unidade Jurisdicionada indicou na maioria das respostas ao Quadro
A.9.1 posição neutra ou totalmente válida. Entretanto, essa informação não foi confirmada em razão de
a SENASP não ter efetuado uma análise de risco para o exercício em exame, conforme consta da análise
crítica do próprio Quadro. Os fatores apontados como causa de tal deficiência foi o compartilhamento da
competência de elaborar procedimentos com outra Secretaria do Ministério da Justiça, assim como o
déficit de pessoal, que foram confirmados pela equipe de auditoria.

Quanto  ao  primeiro  motivo,  pode  ser  explicado  por  a  SENASP  possuir  alçada  apenas quantos  aos
recursos financeiros e à elaboração dos termos de referência, restando à Coordenação Geral de Logística
– CGL/MJ os demais atos pertinentes às contratações. Daí a necessidade de estabelecer procedimentos
conjuntamente. Contudo, cabe salientar que, no que diz respeito à competência da Unidade em motivar
suas contratações, foram constatadas falhas apontadas nos itens 6.1.2.1 e 6.3.2.1 deste Relatório.

O  segundo  motivo  apresentado  foi  corroborado  pelos  dados  apresentados  pelo  gestor  quanto  à
insuficiência de pessoal, informando um déficit de, atualmente, 94 servidores.

A avaliação aqui contida indica  a  necessidade urgente  de iniciativas em prol de  uma sistemática  de
avaliação de risco.

c) Informação e Comunicação

O sistema de  informação e  comunicação da entidade do setor público deve identificar, armazenar e
relatar toda informação relevante, na forma e no período determinados, a fim de permitir a realização
dos procedimentos estabelecidos, orientar a tomada de decisão, permitir o monitoramento de ações e
contribuir para  a  realização de todos os objetivos de  controle  interno (Resolução nº  1.135/2008,  do
Conselho Federal de Contabilidade).

Verificou-se que a avaliação apresentada pela Unidade, conforme registrado no Quadro A.9.1 do item 9
do Relatório de Gestão, cujos questionamentos se restringiram ao ambiente interno da Unidade, ressaltou
a  falta  de  condições  de  medir  em  que  proporção  as  informações  relevantes  são  identificadas,
documentadas e  comunicadas aos interessados de  forma tempestiva.  De  igual modo,  não conseguiu
mensurar  se  as  informações  divulgadas atendem de  forma  satisfatória  às  expectativas  dos diversos
grupos existentes no âmbito da SENASP, assim como se a comunicação das informações alcança todos
os  níveis  hierárquicos.  Quanto  à  informação  e  comunicação  da  estrutura  dos  controles  internos,
acrescentou ser a Intranet o único sistema disponível.

Contudo,  é  importante  ressaltar  que,  quanto  à  transparência  junto  ao  público  externo,  no  sítio  do
Ministério  da  Justiça,  existem informações relevantes para  a  consecução  dos objetivos da  Unidade,
destacando-se aquelas relativas à execução da Ação 00CA, objeto de análise neste procedimento. O
público-alvo  desta  Ação  encontra  na  citada  página  da  internet  os  procedimentos  necessários  para
tornarem-se beneficiários do Projeto.
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d) Monitoramento

Monitoramento é um processo que avalia a qualidade do desempenho dos controles internos ao longo do
tempo. Envolve a avaliação do desenho e da tempestividade de operação dos controles, a verificação de
inconsistências dos processos ou implicações relevantes e a tomada de ações corretivas.

O monitoramento efetuado pela própria UJ não ficou evidenciado, fato também comprovado nos itens
6.1.2.1 e 6.3.2.1 deste relatório, relativos aos controles internos aplicados às transferências de recursos
financeiros,  em especial  quanto  a:  fiscalização  do  cumprimento  do  objeto,  cobrança  e  análise  de
prestação de contas, e atualização das informações no Sistema de Convênios – SICONV, o que tende a
contribuir  de  forma  negativa  para  a  manutenção  das  fragilidades.  Isto  pode  ser  comprovado  pelas
respostas ao Quadro A.9.1 do item 9 do Relatório de Gestão, em que a SENASP manifestou que não foi
possível mensurar em que proporção o quesito está implementado. Também pode ser comprovado pelo
baixo  índice  de  atendimento  das  recomendações constantes  no  Plano  de  Providências  Permanente,
expedidas  por  este  Órgão  de  Controle  com a  finalidade  de  aprimorar  os  mecanismos de  controles
internos, conforme tratado no item 2.1.1.1 deste Relatório.

e) Procedimentos de Controle

Procedimentos de controle são as diretrizes estabelecidas pela administração da Unidade que ajudam a
assegurar que as diretrizes estejam sendo seguidas.

Nesse sentido, o resultado do trabalho realizado na Unidade, por meio do acompanhamento da Execução
da Ação 00CA, permitiu verificar a existência de procedimentos instituídos e se estes têm contribuído
para o alcance dos objetivos estratégicos fixados pela Administração da SENASP.

O objetivo da referida Ação é contribuir para a valorização e qualificação dos policiais militares e civis,
dos  bombeiros,  dos  agentes  penitenciários,  dos  peritos  e  dos  guardas  municipais  de  baixa  renda,
pertencentes  ao  efetivo  dos  estados-membros  e  municípios  que  integram  o  PRONASCI.  Em  sua
execução, as responsabilidades são compartilhadas entre União, Estados e Municípios, por tratar-se de
um projeto federal e federativo. Nesse sentido, foi estabelecido um modelo de gestão compartilhada, em
que União, Estados e Municípios atuam como co-responsáveis pela implementação, gestão e fiscalização
do  Projeto  Bolsa-Formação.  Cada  esfera  de  governo  tem  responsabilidades  e  competências  que
garantem o bom funcionamento e a correta utilização dos dados do Projeto Bolsa-Formação.

As competências da SENASP são a  coordenação,  a  gestão e  a  operacionalização do Projeto Bolsa-
Formação, que compreende a prática dos atos necessários à concessão e ao pagamento dos benefícios, à
gestão do SISFOR, à supervisão do cumprimento das condicionalidades em articulação com estados e
municípios, e ao acompanhamento e à fiscalização de sua execução.

O resultado do trabalho foi compilado no Relatório de  Acompanhamento da Execução de  Ação de
Governo – RAC nº 15/2011, cujo objeto importou na análise da base de dados do SISFOR – Sistema
Nacional Bolsa-Formação e do EAD – Sistema de Educação à Distância.

Pode-se  extrair  de tal Relatório a  necessidade de aprimoramento dos controles internos haja  vista  a
identificação do pagamento de bolsa a beneficiários inelegíveis, sendo que a SENASP está adotando as
medidas necessárias com vistas a sanar as situações apresentadas pela CGU, inclusive o ressarcimento
de valores pagos a maior.  

Assim,  a  avaliação  dos controles  internos  instituídos  pela  Unidade,  com vistas  a  garantir  que  seus
objetivos  estratégicos  para  o  exercício  fossem  atingidos,  estão  demonstradas  nos  quadros  a
seguir:                          

        

Componentes da Estrutura de Controle Interno Auto Avaliação do Gestor Avaliação da Equipe de Auditoria

Ambiente de Controle Adequado Não adequado
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Avaliação de Risco Adequado Não adequado

Procedimentos de Controle Não adequado Não adequado

Informação e Comunicação Não adequado Não adequado

Monitoramento Não adequado Não adequado

Fonte: Relatório de Gestão 2011 e Documento s/nº, não datado, recebido em 05.04.2012, assinado pelo Sr. Chefe de Gabinete. 

Área selecionada para análise.

Área Selecionada Estrutura de Controles Internos Administrativos
Programas Não adequado
Fonte: RAC nº 15/2011

Face ao exposto, pode-se concluir que os procedimentos de controle interno adotados pela SENASP
precisam  ser  aprimorados  com objetivo  de  minimizar  riscos,  buscando,  assim,  maior  alcance  dos
objetivos da Unidade.

2.6 Avaliação da Sustentabilidade Ambiental em Aquisições de Bens e Serviços

A avaliação da  adoção de critérios de sustentabilidade ambiental está  materializada no Relatório  de
Auditoria de Gestão da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça, haja vista que as aquisições de
bens, materiais de tecnologia da informação (TI) e a contratação de serviços ou obras, bem como sobre
informações  relacionadas  à  separação  de  resíduos  recicláveis  descartados  são  realizadas  por
departamento que integra a sua estrutura.

2.7 Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação

A avaliação da  gestão de  tecnologia  da  informação está  materializada  no Relatório de  Auditoria  de
Gestão da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça, haja vista que o planejamento, o perfil dos
recursos humanos envolvidos, os procedimentos para salvaguarda da informação, a capacidade para o
desenvolvimento e  produção de sistemas e  os procedimentos para  a  contratação e  gestão de bens e
serviços de TI são de competência do departamento que integra a sua estrutura.

2.8 Avaliação da Situação das Transferências Voluntárias

Em que pese a Unidade ter preenchido os quadros relativos às transferências voluntárias, bem como
anexado as declarações de que todas as informações referentes a convênios e instrumentos congêneres
firmados no exercício de 2011 estão disponíveis e atualizadas, contudo, os dados  incluídos no Relatório
de Gestão estão divergentes das informações obtidas dos sistemas corporativos, Siafi Gerencial e Sistema
de convênios.

Com relação ao cumprimento do contido na Lei Complementar nº  101, de 04/05/2000, art. 11 e 25,
aplicação das sanções de suspensão de recebimento de transferências voluntárias, cabe informar que as
ações voltadas à  segurança  pública  estão  inseridas,  juntamente  com as áreas de  educação,  saúde  e
assistência  social,  como exceção à  regra  geral.  Tal posicionamento está  amparado nos Acórdãos nºs
1.640/2003, 770/2006 e 1528/2008, todos Plenário.

A  estrutura  adotada  pela  SENASP  implica  que  as  análises  financeiras  e  técnicas,  bem  como  o
acompanhamento da execução das transferências, sejam feitas por servidores de diferentes setores, os
lotados na Coordenação de Fiscalização  e os integrantes das demais Coordenações, responsáveis pela
aprovação  dos  projetos  técnicos,  conforme  a  área  de  competência.  Embora  haja  segregação  no
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acompanhamento  das  transferências  voluntárias  pelas  coordenações  técnica  e  financeira,  fatores
resultantes da rotina interna dessas coordenações  importa no descompasso dos prazos de análise, haja
vista a dependência de uma Coordenação em relação a outra, no que diz respeito ao acompanhamento,
fiscalização e aprovação das diversas etapas do objeto pactuado.

Além da deficiência no monitoramento da execução das transferências concedidas, do reduzido número
de fiscalizações "in loco", a Unidade  manifestou dificuldades em lidar com o módulo de Prestações de
Contas do SICONV.

Quanto ao volume de prestações de contas, referentes a exercícios anteriores, acrescente-se ainda, que
havia sido constituído Grupo de Trabalho por meio da Portaria SENASP/MJ nº 06, de 17.03.2011 para
sanar o estoque de prestações de contas existente de exercícios anteriores, situação registrada em nosso
relatório de auditoria nº 201108782 de 2010.  Contudo, por razões de ordem operacional este grupo foi
desfeito no início do exercício de 2012, sem que a situação verificada tenha sido completamente sanada.

Contudo, quanto as prestações de contas inseridas no SICONV, a cobrança da apresentação dessas  é
tempestiva, o que permite o encaminhamento de prestações de contas pelas convenentes/contratantes. A
sistemática  utilizada  pela  Unidade  importa   no encaminhamento de  ofícios aos entes da  Federação.
Adicionalmente, verificamos que a estrutura administrativa e de equipamentos é suficiente.

No que concerne à efetividade das providências adotadas pelo gestor para apurar os atos passíveis de
instauração de Tomada de Contas Especial - TCE em relação às transferências voluntárias concedidas, a
Unidade tem adotado providências ainda que intempestivas, considerando-se que no exercício de 2011,
foram instauradas 31 TCE, provenientes de convênios celebrados nos exercícios de 2008, 2009 e 2010.

Quanto à avaliação da situação das transferências mediante  convênio, contrato de repasse, termo de
parceria,  termo  de  cooperação,  termo  de  compromisso  ou  outros  acordos,  ajustes  ou  instrumentos
congêneres, vigentes no exercício de referência, resta evidenciada a fragilidade nos controles internos
administrativos em relação à aplicação de rotinas para acompanhamento, quer in loco, quer por meio de
sistema  de  monitoramento,  bem como  para  cobrança  dos  resultados  parciais  e  finais  dos  objetos
pactuados. Ademais, há necessidade de reavaliação dos processos internos, seu desenho e conhecimento
das tarefas delegadas aos setores e servidores, de modo a se conhecer não somente a alocação da força
de trabalho, mas também a sua efetiva funcionalidade.

2.9 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ

A UJ não realiza licitação, sendo apenas transferidos os recursos orçamentários e financeiros à Unidade
executora,  haja  vista  ser  de  responsabilidade  da  Coordenação-Geral de  Logística  do  Ministério  da
Justiça – CGL/MJ tal atribuição. Contudo, a UJ auditada é responsável pela elaboração do Termo de
Referência que dá origem às contratações.

Selecionou-se  para  análise,  por  meio  de  amostra  não  probabilística  utilizando-se  dos  critérios  de
materialidade e criticidade, os processos licitatórios realizados pela CGL/MJ, cujas demandas tiveram
origens  na  SENASP.  Os  exames  realizados  foram voltados  para  a  verificação  da  regularidade  dos
processos licitatórios, sendo que a profundidade contemplou os seguintes elementos:

- Competência do requerente em solicitar à contratação.

- Vinculação do objeto adquirido com a descrição do Programa/Ação.

- Modalidade, objeto e valor da contratação.

- Oportunidade e conveniência do motivo da licitação.

- Motivação para aditivação contratual.
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- Verificação da execução dos limites quantitativos registrados em Ata de Registro de Preços.

- Identificação do Contratado (nome/razão social e CPF/CNPJ).

Não se identificou quaisquer irregularidades ou desconformidades à amostra selecionada, considerando o
escopo  do  trabalho.  A  amostra  compreendeu  a  análise  dos  seguintes  processos,  associados,
respectivamente, a cada Programa/Ação Orçamentária:

- 08020.011446/2011-02: Programa/Ação 1127/8994.

- 08106.000266/2011-47: Programa/Ação 1127/8988.

- 08020.001911/2010-16: Programa/Ação 1127/8988.

- 08020.011591/2011-85: Programa/Ação 1453/8855.

Cabe ressaltar que, em decorrência da ausência de critérios estatísticos quando da seleção da amostra, o
resultado  do  exame  limita-se  ao  escopo  dos  processos  licitatórios  analisados.  Os  quadros  a  seguir
elencam os processos analisados.

1 – Por Dispensa de Licitação:

Número do Processo
Licitatório

Contratada/CNPJ
Valor da Licitação

Empenhado em 2011 (R$)
Fundamentos Da

Dispensa

051/2011
José Wanderley Schmaltz

Equipamentos 37.039.427/0001-03
4.389.000,00 Adequado

Fonte: Siafi Gerencial.

2 – Por Modalidade de Licitação:

Número do

Processo

Licitatório

Contratada/CNPJ

Valor da Licitação

Empenhado em 2011

(R$)

Oportunidade e

Conveniência do Motivo

da Licitação

Modalidade da

Licitação

040/2011
Ford Motor Company Brasil -

03.470.727/0016-07
8.577.160,00 Adequada Devida

065/2010
Yamaha Motor da Amazônia

04.817.052/0001-06
5.049.570,00 Adequada Devida

069/2010

Bio Ciência Produtos

Científicos

38.068.391/0001-59

10.185.000,00 Adequada Devida

Fonte: Siafi Gerencial.

2.10 Avaliação da Gestão do Uso do CPGF

A  Unidade  não  executou  no  exercício  de  2011  despesas  relacionadas  à  utilização  de  Cartão  de
Pagamento do Governo Federal.

2.11 Avaliação da Gestão de Passivos sem Previsão Orçamentária

Não houve registro contábil de passivos por insuficiência de créditos ou recursos pela UJ no exercício de
2011.
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2.12 Avaliação da Conformidade da Manutenção de Restos a Pagar

O trabalho  teve  por  escopo  a  análise  de  restos  a  pagar  não  processados  a  liquidar,  inscritos  nos
exercícios de 2009 e 2010, e cujas respectivas notas de empenho apresentavam saldo na conta contábil
29511.01.00, em 31/12/2011, data do encerramento do exercício, no montante de R$ 17.145.799,20.

Em 03/01/2012, a Unidade procedeu, para a mesma conta contábil, ao cancelamento do valor de R$
4.433.585,61, fato que denota existência de rotinas de conciliação e/ou de verificação da pertinência dos
referidos saldos. Posteriormente, após questionamento da CGU sobre a manutenção do saldo restante,
R$ 12.712.213,59, a Unidade realizou o cancelamento do montante de R$ 3.567.062,80, haja vista não
atender  as  hipóteses  estabelecidas  no  art.  35  do  Decreto  n°  93.872/1986.  Tal  fato  não  enseja,
necessariamente, falta de controles internos administrativos, pois há rotinas estabelecidas para verificar a
adequabilidade do saldo da conta contábil 29511.01.00 ao referido ao normativo.

O  quadro  a  seguir  evidencia  o  saldo  na  conta  contábil  29511.01.00  para  os  restos  a  pagar  não
processados inscritos nos anos de 2009 e 2010.

Restos a Pagar não
Processados Inscritos em

2011 (R$) (*)

Restos  a  Pagar  Não
Processados  Analisados
(R$)

Percentual
Analisado (%)

% de RPNP com
Inconsistência

12.712.213,59 12.712.213,59 100 0

Fonte: Siafi Gerencial.

(*) Saldo na Conta Contábil 29511.01.00 em 03/01/2012 referente às notas de empenho emitidas nos exercícios de 2009 e 2010.

2.13 Avaliação da Entrega e do Tratamento das Declarações de Bens e Rendas

A  partir  da  execução  de  ações  de  controle,  verificou-se  que  a  UJ  mantém  controles  internos
(fluxo/rotina) para cobrar e dar tratamento à entrega das declarações de bens e rendas no exercício de
referência do relatório de gestão, dando atendimento ao contido na Lei nº 8.730/1993, a qual estabelece
a obrigatoriedade da apresentação da declaração de bens e rendas para o exercício de cargos, empregos
ou funções de confiança. Para execução dos trabalhos, utilizou-se amostra aleatória com 16 (dezesseis)
servidores ocupantes de cargos comissionados ou funções de confiança na Unidade. O resultado obtido
encontra-se descrito no quadro a seguir.

Unidade Gestora SENASP

Total de servidores com obrigatoriedade de apresentar a declaração de bens e rendas. 70

Amostra realizada. 16

Percentual da amostra que cumpriu as obrigações estabelecidas pela Lei nº 8.730/1993. 100,00%

Verificou-se, ainda, para a integralidade dos servidores selecionados na amostra, a autorização de acesso
por meio eletrônico às cópias de suas Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa
Física e das respectivas retificações, apresentadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB),
conforme disciplinado na Portaria Interministerial MP/CGU nº 298/2007.

2.14 Avaliação da Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial

A avaliação da gestão dos bens imóveis de uso especial, de propriedade da União ou locado de terceiros,
está materializada no Relatório de Auditoria de Gestão da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça,
haja vista ser de responsabilidade do departamento de sua estrutura a gestão do patrimônio imobiliário.
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2.15 Avaliação da Gestão Sobre as Renúncias Tributárias

Em virtude de sua natureza jurídica como órgão da administração direta, a Unidade não realiza atos de
gestão relacionados com renúncia tributária.

2.16 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU

Não foram identificadas decisões emanadas do Tribunal de Contas da União no exercício de 2011 à UJ
que contivessem determinação expressa para acompanhamento pelo Órgão de Controle Interno.

2.17 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU

A UJ deixou de informar em seu Relatório de Gestão as providências adotadas para o cumprimento das
recomendações do Órgão de Controle Interno – OCI, constantes dos Relatórios de Auditoria Anual de
Contas dos exercícios de 2009 e 2010, bem como as justificativas à sua não implementação.

2.18 Conteúdo Específico

Avaliação sobre projetos e programas financiados com recursos externos:

No que se refere à execução de recursos mediante projetos com organismos internacionais, a UJ realizou
contratações de consultores na modalidade “produto”, no âmbito do Projeto de Cooperação Técnica
Internacional BRA 04/029 – Segurança Cidadã, celebrado entre o governo brasileiro e o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. No entanto, não informou em seu Relatório de Gestão
a eficácia da adoção desse mecanismo de aquisição de conhecimento especializado executados na UJ,
restando, assim, prejudicada a análise a ser executada por esse Órgão de Controle Interno - OCI.

Avaliação dos Termos de Parceria:

A UJ não celebrou termos de parceria em exercício de 2011 com entidades privadas sem fins lucrativos,
classificadas como Organizações da  Sociedade Civil de  Interesse  Público – OSCIP, porém, havia  08
(oito)  termos  de  parceria  vigentes  no  período  considerado.   Os  resultados  obtidos  com a  parceria
estabelecida entre a  SENASP e as OSCIP não foram informados no Relatório de Gestão, para cada
termo  de  parceria  celebrado,  considerando  os  indicadores  pactuados  com a  entidade  parceira  e  o
resultado das respectivas avaliações. A não apresentação dessas informações, mesmo após solicitação da
CGU, inviabilizou tal análise.  Assim, a  análise  foi realizada  nos termos de  parceria  celebrados com
recursos do Programa 1453, Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI nos aspectos
da concessão, acompanhamento,  fiscalização e  as análises de prestação de contas das transferências
realizadas,  os  quais  evidenciaram  falhas  estruturais  em  todos  os  segmentos  auditados,  cujas
recomendações para aprimoramento estão sob acompanhamento da CGU.

2.19 Ocorrência(s) com dano ou prejuízo:

Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário.

3. Conclusão
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Eventuais questões formais que não tenham causado prejuízo ao erário, quando identificadas, foram
devidamente tratadas por Nota de Auditoria e as providências corretivas a serem adotadas, quando for o
caso,  serão  incluídas  no  Plano  de  Providências  Permanente  ajustado  com a  UJ  e  monitorado  pelo
Controle Interno. Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o
presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado
de Auditoria.

Brasília/DF, 30 de julho de 2012.

Nome: ADAIR DOS REIS GONCALVES
Cargo: TFC
Assinatura:

Nome: GIANE GOMES DO NASCIMENTO
Cargo: AFC
Assinatura:

Nome: JOAO LUIZ DOMINGUES
Cargo: AFC
Assinatura:

Nome: WALACE RIBEIRO SANTANA
Cargo: AFC
Assinatura:

Relatório supervisionado e aprovado por:

_____________________________________________________________
Coordenadora-Geral de Auditoria da Área de Justiça e Segurança Pública

Achados da Auditoria - nº 201203685

1. CONTROLES DA GESTÃO

1.1. Subárea - CONTROLES EXTERNOS

1.1.1. Assunto - ATUAÇÃO DAS UNIDADES DA CGU - NO EXERCÍCIO

1.1.1.1. Informação

Quanto  à  implementação  das  recomendações  expedidas  pela  Controladoria-Geral  da  União  à  UJ
referentes às Auditorias de Avaliação da Gestão dos exercícios de 2010 e 2009, informa-se o que segue:

Relatório de Auditoria nº: 2011108782
Auditoria de Avaliação da Gestão do exercício 2010
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Item do Relatório
Situação Atual das
Recomendações

Item Específico da
2ª Parte do
Relatório

2.1.2.1  -  Utilização  de  recursos  orçamentários  em
aquisição de bens em finalidade diversa do previsto na
Ação Orçamentária 8988, do Programa 1127, bem como
ausência  de  motivação  fundamentada  do  órgão
solicitante  do  pleito  para  requerer  adesão  à  Ata  de
Registro de Preços.

Pendente  de
atendimento,  sem
impacto na gestão.

Recomendação
monitorada  via
Plano  de
Providências
Permanente (PPP).

2.2.2.1  -  Aquisição  de  bens  de  capital  por  meio  de
realização de pregão eletrônico para registro de preços
com entrega imediata.

Pendente  de
atendimento,  sem
impacto na gestão.

Recomendação
monitorada via PPP.

2.2.2.3 - Ausência de justificativa nos autos do processo
que  comprovasse,  técnica  e  economicamente,  a
inviabilidade de que a  aquisição de 1.500 unidades de
veículos automotores tipo motocicleta  “on/off  road”  e
capacetes, se procedesse de forma parcelada.

Pendente  de
atendimento,  sem
impacto na gestão.

Recomendação
monitorada via PPP.

2.2.2.4  -  Anuência  ao  pedido  de  solicitação  de
prorrogação  do  prazo  para  entrega  das  motocicletas,
cujo  fundamento  legal apresentado,  superveniência  de
fato excepcional ou imprevisível, não se coaduna com a
realidade dos fatos.

Pendente  de
atendimento,  sem
impacto na gestão.

Recomendação
monitorada via PPP.

2.4.2.2  -  Planejamento  inadequado  das  atividades
programadas para o Projeto BRA 04/029 no exercício de
2010, resultando em baixa execução orçamentária.

Pendente  de
atendimento,  sem
impacto na gestão.

Recomendação
monitorada via PPP.

2.4.2.3  -  Ausência  de  critérios  de  pontuação
previamente  publicados  em instrumento  convocatório,
visando à  seleção de  consultores a  serviço do Projeto
BRA/04/029.

Pendente  de
atendimento,  sem
impacto na gestão.

Recomendação
monitorada via PPP.

2.4.2.4  -  Impropriedades  em  procedimentos  de
concessão de diárias e  passagens, a saber: pesquisa de
preços com quantidade insuficiente de empresas aéreas
para  compra  de  passagens  nacionais;  aquisição  de
passagens aéreas nacionais que não representam a opção
mais vantajosa para o Projeto BRA/04/024; e utilização
de valores de diárias que superam aqueles adotados pelo
organismo internacional (PNUD), quando da realização
do pagamento de diárias a consultores.

Pendente  de
atendimento,  sem
impacto na gestão.

Recomendação
monitorada via PPP.

3.2.2.3 - Ausência de justificativa nos autos do processo
que  comprovasse,  técnica  e  economicamente,  a
inviabilidade de que a aquisição de 1.380 maletas para
local do crime se procedesse de forma parcelada.

Atendida.

3.2.2.4 -  Ausência  de cláusula  editalícia  estabelecendo
os critérios de aceitabilidade de preços unitários.

Pendente  de
atendimento,  sem
impacto na gestão.

Recomendação
monitorada via PPP.

3.2.3.2 -  Cronograma de execução constante  do Plano
de  Trabalho  com  descrição  insuficiente  quanto  aos
períodos de realização efetiva de cada uma das etapas.

Pendente  de
atendimento,  sem
impacto na gestão.

Recomendação
monitorada via PPP.

3.2.3.4  -  Ausência  de  designação  de  servidor  para  o
acompanhamento da execução dos convênios.

Atendida.

3.2.3.5  -  Ausência  de  estabelecimento,  quando  da
formalização de convênios, de mecanismos de aferição
dos resultados esperados.

Pendente  de
atendimento,  sem
impacto na gestão.

Recomendação
monitorada via PPP.
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Relatório de Auditoria nº 244062
Auditoria de Avaliação da Gestão do exercício 2009

1.1.3.1 - Deficiências no órgão federal na aprovação dos
projetos  apresentados,  tendo  por  consequência  a
alteração  substancial das  metas do  Plano  de  Trabalho
aprovado.

Pendente  de
atendimento,  sem
impacto na gestão.

Recomendação
monitorada via PPP.

1.2.3.1 - Pagamento de diárias de forma continuada.
Pendente  de
atendimento,  sem
impacto na gestão.

Recomendação
monitorada via PPP.

1.2.3.2 - Concessão de diárias e aprovação da respectiva
prestação de contas sem que constassem do Sistema de
Concessão  de  Diárias  e  Passagens  -  SCDP  todos  os
documentos necessários à sua instrução; e pagamento de
diárias após o deslocamento.

Atendida.

1.3.2.1 -  Aquisição de  Equipamentos Comunitários de
Segurança - ECS (postos policiais comunitários) sem sua
efetiva instalação e utilização.

Atendida.

3.1.3.2 - Ausência de divulgação prévia dos critérios de
pontuação  e  utilização  de  requisitos  mínimos  como
diretrizes para a contratação de consultores.

Atendida.

3.2.3.6  -  Ausência  de  designação  de  servidor  para  o
acompanhamento da execução dos convênios.

Atendida.

3.2.3.7 -  Descumprimento do prazo regulamentar  para
apreciação  e  aprovação  das  prestações  de  contas  de
convênios registrados na conta a "A Aprovar".

Pendente  de
atendimento,  sem
impacto na gestão.

Recomendação
monitorada via PPP.

3.2.3.10 - Cronograma de Execução constante do Plano
de  Trabalho  com  descrição  insuficiente  quanto  aos
períodos de realização efetiva de cada uma das etapas.

Pendente  de
atendimento,  sem
impacto na gestão.

Recomendação
monitorada via PPP.

3.2.3.12  -  Ausência  da  entrega  e  da  aplicabilidade  de
alguns componentes dos “Kits”,  destinados aos Postos
Comunitários  de  Segurança,  os  quais  deveriam  ser
entregues  de  acordo  com o  Anexo  III,  do  Plano  de
Trabalho, parte integrante do Convênio nº 012/2008

Pendente  de
atendimento,  sem
impacto na gestão.

Recomendação
monitorada via PPP.

3.2.3.14  -  Projeto  e  Plano  de  Trabalho  sem  conter
informação acerca da forma de distribuição dos bens a
serem adquiridos.

Pendente  de
atendimento,  sem
impacto na gestão.

Recomendação
monitorada via PPP.

3.2.3.15 - Ausência da viatura de Placa JHE-1641DF no
Batalhão  10º  CPMind,  que  atende  a  Região
Administrativa de Itapoã, e paralisação das viaturas de
Placas JHE-1671DF, JHE-1771DF, JHE-1751DF.

Pendente  de
atendimento,  sem
impacto na gestão.

Recomendação
monitorada via PPP.

3.2.3.16 -  Inoperância  de  motocicletas adquiridas com
recursos do Convênio nº 445/2008.

Pendente  de
atendimento,  sem
impacto na gestão.

Recomendação
monitorada via PPP.

3.3.3.1  -  Integralização  da  contrapartida  em atraso  e
aplicação dos recursos do Convênio em desacordo com
a legislação.

Pendente  de
atendimento,  sem
impacto na gestão.

Recomendação
monitorada via PPP.

1.1.1.2. Informação

A Unidade Jurisdicionada não é prestadora de serviços ao cidadão, razão pela qual está dispensada do
atendimento  do  Decreto  nº  6.932/2009,  que  dispõe  sobre  a  simplificação  do  atendimento  público
prestado ao cidadão e institui a “Carta de Serviços ao Cidadão”.

https://app.cgu.gov.br/ativa/paginas/funcionalidades/relatoriosOs/relator...

18 de 46 29/08/2012 16:13



1.2. Subárea - CONTROLES INTERNOS

1.2.1. Assunto - AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS

1.2.1.1. Informação

Conforme  se  depreende  da  leitura  da  DN  TCU nº  108/2010,  a  qual  dispõe  acerca  das  UJ  cujos
responsáveis  devem apresentar  Relatório  de  Gestão,  a  Secretaria  Nacional de  Segurança  Pública  –
SENASP deve apresentar relatório agregando a gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP,
cuja criação se deu por meio da Lei nº 10.201/2001.

Entretanto, ao proceder à avaliação do conteúdo do Relatório de Gestão inserido nos autos do Processo
de Contas nº  08020.006569/2012-02, verificou-se a presença do Relatório de Gestão da UG 200329,
Caixa Econômica Federal – SENASP/MJ, às fls. 366 a 397, o qual não é requerido pela DN TCU nº
108/2010. Cabe asseverar que o Órgão de Controle Interno não realizou ações de controle visando aferir
a regularidade de sua gestão, haja vista que a DN TCU nº 117/2011, que dispõe acerca das UJ cujos
responsáveis terão as contas de 2011 julgadas pelo Tribunal de Contas da União, não elencar a referida
Unidade em seu texto. Da mesma forma, encontra-se inserido no referido Processo de Contas, às fls. 10
a 12, o rol de responsáveis pela gestão da UG 200329 no exercício de 2011.

1.2.1.2. Informação

Foi  inserido  pelo  Órgão  de  Controle  Interno  nos  autos  do  Processo  de  Contas  apresentado  pela
Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP, às fls. 418, a peça prevista no inciso III, da IN
TCU nº 63/2010, e Anexo II, item 6, da DN TCU nº 117/2011, Relatório do Órgão de Correição, após a
emissão da Solicitação de Auditoria.

Inicialmente, a  UJ fez referência  ao Relatório do Órgão de Correição na introdução do Relatório de
Gestão,  informando  que  não  ocorreram  procedimentos  disciplinares  no  exercício  de  2011  que
justificassem a sua elaboração. Todavia, considerando tratar-se de peça obrigatória na  constituição do
processo de contas, conforme se desprende da leitura do art. 13 da IN TCU nº 63/2010, a referida peça
foi inserida ao processo em comento.

Cabe  ressaltar  que  consta  do  Relatório  do  Órgão  de  Correição  a  abertura  de  03  (três)  processos
administrativos disciplinares e de 03 (três) sindicâncias.

1.2.1.3. Informação

Conforme consta do art. 10 da IN TCU nº 63/2010, serão considerados responsáveis pela gestão da UJ
os titulares e seus substitutos que desempenharem, durante o período a que se referirem as contas, as
naturezas de responsabilidade de dirigente máximo da UJ; de membro de diretoria ou ocupante de cargo
de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente máximo, com base
na estrutura de cargos aprovada para a UJ; e de membro de órgão colegiado que, por definição legal,
regimental  ou  estatutária,  seja  responsável  por  ato  de  gestão  que  possa  causar  impacto  na
economicidade, eficiência e eficácia da gestão da Unidade.

De acordo com o Decreto nº 6.061/2007, que aprova a estrutura regimental e o quadro demonstrativo
dos cargos em comissão e das funções gratificadas do Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional de
Segurança Pública apresenta 04 (quatro) departamentos ligados diretamente a sua estrutura, conforme
evidenciado  no organograma  funcional constante  do  Relatório  de  Gestão,  fls.  23: Departamento  de
Políticas, Programas e Projetos; Departamento de Pesquisa, Análise de Informação e Desenvolvimento
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de  Pessoal em Segurança  Pública;  Departamento  de  Execução  e  Avaliação  do  Plano  Nacional  de
Segurança  Pública;  e  Departamento  da  Força  Nacional  de  Segurança  Pública.  Entretanto,  seus
respectivos Diretores não constam do rol de responsáveis arrolado no Processo de Contas formalizado
sob o nº 08020.006569/2012-02, fls. 3 a 8.

Por  sua  vez,  a  Lei nº  10.201/2001 que  instituiu  o  Fundo Nacional de  Segurança  Pública  –  FNSP,
estabelece que esse Fundo será administrado por um Conselho Gestor, cuja composição está descrita em
seu art. 3º, in verbis:

 Art. 3º O FNSP será administrado por um Conselho Gestor, com a seguinte composição:

I - dois representantes do Ministério da Justiça, um dos quais será o seu presidente;

II - um representante de cada órgão a seguir indicado:

a) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

b) Casa Civil da Presidência da República.

c) Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

d) Procuradoria-Geral da República.

As atribuições do Conselho Gestor estão descritas no art. 4º da referida Lei, entre as quais constam a de
examinar  e  aprovar  projetos na  área  de  segurança  pública.  Destarte,  os recursos do FNSP somente
poderão ser aplicados, quer seja diretamente pela União ou repassados mediante convênios, acordos,
ajustes, quando submetidos à apreciação e aprovação pelo referido Conselho Gestor. Assim, os referidos
conselheiros  são  responsáveis  por  ato  de  gestão,  passíveis  de  causar  impacto  na  economicidade,
eficiência  e  eficácia da gestão da Unidade,  conforme estabelece o inciso III,  art.  10, da IN TCU nº
063/2011,  entretanto,  também não  constam do rol de  responsáveis arrolado no Processo de  Contas
formalizado sob o nº 08020.006569/2012-02, fls. 3 a 8.

Destarte, foi emitida Nota de Auditoria solicitando à UJ a apresentação de novo rol de responsáveis para
inserção nos autos do Processo nº 08020.006569/2012-02 em substituição ao contido entre as fls. 3 a 8,
de modo a fazer constar os Diretores da SENASP e os Conselheiros do FNSP, titulares e substitutos que
desempenharam, durante o exercício de 2011, atos de gestão, bem como, em relação aos representantes
do Ministério da Justiça junto ao Conselho Gestor do FNSP e aos diretores da SENASP a atualização do
cadastro informatizado para 2012, contemplando as informações constantes nos incisos do art. 11 da IN
TCU nº 63/2010, de modo a dar cumprimento ao seu § 1º.

A UJ, em atendimento a Nota de Auditoria, enviou o rol ajustado, o qual foi inserido às fls. 401 a 417do
Processo nº 08020.006569/2012-02.

1.2.1.4. Informação

O relatório  de  gestão  apresentado  pela  UJ  contempla  todos  os  itens  elencados  pela  DN  TCU nº
108/2010, entretanto, parte  das informações não está  estruturada de acordo com o estabelecido pela
Portaria TCU nº 123/2011.

Em relação às informações de identificação da UJ, Quadro A.1, verificou-se que o quadro utilizado é
referente à apresentação de relatório de gestão individual, no entanto, o relatório da SENASP é do tipo
agregado. Na identificação da UJ agregada, o Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP, o código
SIAFI utilizado foi o da própria UJ agregadora, 200330. Posteriormente, a Unidade, após a emissão de
Solicitação  de  Auditoria,  encaminhou os  Quadros  A.1  com as  respectivas  adequações,  os  quais  se
encontram inseridos às fls. 419 e 420.
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Quanto às análises críticas, verificou-se a ausência de inserção da informação nos itens 2, informações
sobre o planejamento e gestão orçamentária e financeira; 4, movimentação e saldo de restos a pagar de
exercícios anteriores; e 6, transferências mediante convênio, contrato de repasse, termo de cooperação
ou outros acordos e ajustes. Em relação ao item 18, |informações sobre as contratações de consultores
no  âmbito  dos  projetos  de  cooperação  técnica  com  organismos  internacionais,  a  análise  crítica
apresentada não abarca o resultado da contratação de consultores na modalidade “produto” e a eficácia
de  sua  adoção  na  aquisição  de  conhecimento  à  UJ.  Posteriormente,  a  Unidade,  após a  emissão  de
Solicitação de Auditoria ,encaminhou as análises críticas referentes aos itens 2, 4, 6 e 18 as quais estão
inseridas às fls. 421 a 438.

Quanto ao item 19, informações sobre o acompanhamento das ações relacionadas ao termo de parceria,
a UJ não preencheu o Quadro C.38.6, demonstrativo dos indicadores pactuados com a entidade parceira,
para cada termo de parceria celebrado cuja avaliação dos resultados parcial ou integral tenha ocorrido
durante o exercício de 2011, de modo a avaliar os resultados da parceria estabelecida. Posteriormente, a
Unidade, após a emissão da Solicitação de Auditoria nº 201203685/014, item 38, alínea f, encaminhou o
referido quadro preenchido, o qual foi inserido às fls. 433 a 438. No entanto, não foram preenchidas as
informações quanto à área de atuação da entidade privada parceira e à identificação do ato normativo
para efetuar as contratações de obras e serviços, com a data e o veículo de publicação, restringindo-se
no encaminhamento de cópias dos estatutos e  das publicações no D.O.U. Contudo,  não foi possível
identificar a atividade desenvolvida pela entidade parceira, considerando as classificações estabelecidas
pela Lei nº 9.790/1999 em seu art. 3º.

Quanto à avaliação dos resultados obtidos com as parcerias celebradas, a Unidade informou que só será
possível realizá-las quando da análise da prestação de contas, previstas para o ano de 2012. Entretanto,
cabe asseverar que não foram apresentados os indicadores pactuados com a entidade parceira e que dos
08 (oito) termos de parceria com vigência durante o exercício de referência do relatório de gestão, 2011,
04 (quatro) foram rescindidos, sendo que todos foram celebrados ao final do ano de 2009, com vigência
expirando no primeiro semestre de 2011; 03 (três) apresentam vigência até 2012; e 01 (um) vigeu até
28/02/2011.  E  assim sendo,  caberia  à  Unidade,  em relação  aos 05  (cinco)  termos de  parceria  que
vigeram até o primeiro semestre de 2011, ter procedido à análise das referidas prestações de contas e,
consequentemente, a avaliação dos resultados alcançados com as entidades parceiras.

Em relação ao item 2.4.7,  indicadores institucionais,  a  UJ informou 17 (dezessete) indicadores para
medir os produtos, serviços e resultados alcançados pela gestão no exercício de referência do relatório
de gestão, entretanto, esses se referem a indicadores de programa, divergindo do solicitado pela Portaria
TCU nº 123/2011, indicadores institucionais. Além desse fato, os indicadores apresentados não vieram
acompanhados  de  explanação  sobre  as  suas  fórmulas  de  cálculo,  considerando  a  sua  utilidade  e
mensurabilidade.

2. SISTEMA UNICO DE SEGURANÇA PUBLICA

2.1. Subárea - FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

2.1.1. Assunto - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS

2.1.1.1. Informação

Trata-se  da  Ação  2320  -  Sistema  Integrado  de  Educação  e  Valorização  Profissional,  que  tem por
finalidade  planejar,  pactuar,  implementar,  coordenar  e  supervisionar  as  atividades  de  educação-
gerencial, técnico e operacional, dos profissionais de segurança pública em cooperação com as Unidades
da  Federação;  identificar  e  propor  novas  metodologias  e  técnicas  de  educação  voltadas  ao
aprimoramento  das  atividades  de  segurança  pública,  justiça  criminal  e  órgãos  periciais;  apoiar  e
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Promover educação qualificada e continuada dos profissionais de segurança pública, justiça criminal e
órgãos  periciais;  identificar,  propor,  planejar,  implementar,  monitorar  e  avaliar  mecanismos  de
valorização do profissional de segurança pública.

Esta Ação se insere no contexto do Programa de Governo 1127, Sistema Único de Segurança Pública –
SUSP, o qual tem por objetivo ampliar a eficiência, eficácia e a efetividade do Sistema de Segurança
Pública e Defesa Civil mediante a reestruturação, integração e modernização de suas organizações em
todo o território nacional para a prevenção e o controle da criminalidade.

A implementação da  Ação se  dá  de  forma direta  e/ou  indireta  e  tem como objetivo a  manutenção
administrativa; pagamento de diárias e passagens para servidores e colaboradores eventuais; pagamento
de  hora-aula;  manutenção  e  funcionamento  dos  projetos;  aquisição  de  bens  e  serviços  para  o
desenvolvimento,  manutenção  e  funcionamento  das  atividades  da  Coordenação  Geral  de
Desenvolvimento  de  pessoal  bem  como  das  unidades  de  educação  de  segurança  pública;
descentralização de  recursos aos entes federados objetivando a  aquisição de  bens e  serviços para  o
aprimoramento  da  gestão  e  execução  dos  recursos  destinados;  descentralização  de  recursos  para
Projetos de Cooperação Técnica Internacional.

O montante de recursos executados nessa Ação no exercício de 2011 está discriminado no quadro a
seguir:

Ação
Governamental

Despesas
Executadas (R$)

Percentual das Despesas Executadas em relação ao
Programa (%)

2320 42.849.632,01 13,76
Fonte: Siafi Gerencial.

Observações:

1- O montante das Despesas Executadas foi obtido da soma da "Despesas Liquidadas" e inscrição em “Restos a Pagar não Processados” referentes ao

exercício de 2010.

2- O percentual das Despesas Executadas foi obtido com base no total das despesas do Programa executado pela Unidade Gestora sob análise, não

considerando o montante gasto com pessoal.

2.1.2. Assunto - CONVÊNIOS DE OBRAS E SERVIÇOS

2.1.2.1. Constatação

Falta  de  atualização  dos  registros  de  acompanhamento,  controle  e  prestações  de  contas  no
SICONV das transferências.

Ao aplicarmos o procedimento de validação quanto ao registro e ao controle das etapas de execução dos
termos de transferências efetuados, verificou-se que do total de 62 convênios expirados em 2011, 05
encontravam-se na situação “prestações de contas enviadas para análise”, e 18 na situação “Aguardando
Prestação de Contas”, conforme se especifica:

 a) ausência de atualização da situação no SICONV do status das “prestações de contas enviadas para
análise”, não obstante o lapso temporal de mais de 150 dias entre o fim da vigência e a data da consulta
no sistema em 30.03.2012, importando na falta de informação quanto à efetiva aprovação no sistema.
Esta situação foi verificada nos convênios nºs 703938, 703958, 705139,  723720 e 730192.

 b)  Falta  de  registro  no  sistema  referente  ao  acompanhamento  e  controle  dos  instrumentos  de
transferência quanto ao cumprimento de prazos e dos motivos que embasam as respectivas pendências,
haja vista a ocorrência de instrumentos com vigência expirada, não obstante estarem registrados como
pendentes de encerramento. Esta situação ficou evidenciada em consulta ao SICONV nos convênios nºs
705133, 707602, 713603, 713621, 715390, 715445, 715449, 716638, 716811, 717354, 900028, 900043,
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720562, 721753, 721944, 722371, 724099 e 724469 cujo status informado é “Aguardando Prestação de
Contas”.

Ressalta-se  que, quando do início da  vigência  dos convênios escolhidos para  amostra, já  havia  sido
implantado o sistema de convênios na administração pública federal. Acrescente-se a isso que o passivo
existente de transferências firmadas anteriormente e que se encontram pendentes de análise de prestação
de  contas  não  foram tratados  na  presente  auditoria,  visto   constarem em pontos  específicos  dos
Relatórios de Auditoria de Avaliação da Gestão, exercícios de 2010 e anteriores.

Essa  situação  resulta  em desconformidade  com o  previsto  na  Portaria  Interministerial nº  127/2008,
especialmente ao contido no art. nº 60, o qual obriga ao concedente analisar a prestação de contas no
prazo de 90 dias, com consequente registro no SICONV e na declaração expressa de que os recursos
transferidos tiveram boa e regular aplicação, caso contrário, exauridas todas as providências cabíveis
para  regularização  da  pendência  ou  reparação  do  dano,  a  autoridade  competente,  sob  pena  de
responsabilização  solidária,  registrará  o  fato  no  SICONV e  adotará  as  providências  necessárias  à
instauração da tomada de contas especial, com posterior encaminhamento do processo à unidade setorial
de contabilidade a que estiver jurisdicionado para os devidos registros de sua competência.

Causa:

Fragilidade nos mecanismos de controles internos administrativos quanto ao registro no SICONV do
acompanhamento  das  transferências  efetivadas  pela  Unidade,  sendo  de  responsabilidade  do
Coordenador-Geral  de  Fiscalização  de  Convênios  para  implementação  de  rotina  para  atualização
sistemática do SICONV.

Manifestação da Unidade Examinada:

Em resposta a Solicitação de Auditoria nº 201203685/09, a unidade se manifestou a partir do Ofício nº
1512, de 05.04.2012,  da seguinte forma: “No tocante aos convênios registrados no SICONV posterior
a 2009, os procedimentos consignados nos manuais do referido Sistema não são claros e objetivos. Em
consequência, o setor responsável não vem adotando os procedimentos requeridos quanto: ao registro
da prestação de contas; a análise técnica e financeira; e a inscrição em inadimplência quando não
ocorre o encaminhamento da prestação de contas; ou pelo não preenchimento dos dados relativos à
execução dos convênios.

Por conta dessa limitação, não foi possível verificar, até a data de 30.03.2012, qual o procedimento a
ser  adotado para efetuar os registros das prestações de contas no SICONV. Tampouco, foi  possível
estabelecer o nexo entre o ato do registro e o perfil do técnico que deverá efetuar tal registro e os
encaminhamentos necessários.  Sobre  as análises  tanto técnica  quanto financeira,  não foi  possível
verificar, até o momento, quais os procedimentos efetivos, o fluxo da análise técnica e financeira e 
quais momentos se processa a análise técnica e financeira.”

Em relação à Solicitação de Auditoria nº  201203685/07, a Unidade informou, mediante o  Ofício nº
1512,  de  05.04.2012   se  manifestou  da  seguinte  forma:  “Não  foi  possível,  até  30.03.2012,  obter
informação objetiva de como efetuar esse procedimento no SICONV. Quanto à situação cadastrada no
SICONV com status de “Aguardando Prestação de Contas”, em razão da ‘impossibilidade ‘ de adoção
do registro em inadimplência, expediu para os Estados e Municípios conveniados os Ofícios Circulares
nºs  024  e  025/2011,  datados  de  22  e  26.03.2012,  solicitando  a  regularização  dos  registros  e  do
encaminhamento da prestação de contas no SICONV e, em meio físico, objetivando a obediência à
cláusula específica do Termo de Convênio, uma vez que o gestor não tem como aplicar a penalidade
por  via  da  inadimplência.  Em  decorrência  dessa  situação  operacional,  a  inscrição  em
“inadimplência”, não foi consignada no SICONV. Nesse sentido, citamos o Convênio nº 707602/2009 e
o Termo de  Parceria nº 750417/2010, que restam pendentes de registro, uma vez que, o Termo de
Parceira citado, está inscrito no portal da transparência da CGU em razão de Tomada de Contas
Especial, mas, adimplente no SICONV.
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Ressaltam-se  também as dificuldades expostas por  parte  do  convenente  em registrar  os dados no
SICONV  quais  sejam:  Insuficiência  de  recursos  humanos,  ausência  de  banda  larga  (Macapá),
rotatividade  de  servidores  detentores  do  conhecimento  SICONV,  travamento  do  Sistema,  dentro
outros.”

Análise do Controle Interno:

Quanto aos quesitos abordados pela Unidade em sua manifestação, tecemos os seguintes comentários:

Em relação à falta de capacitação de servidores para operar o SISCONV, verifica-se  que o portal dos
convênios  –  www.convenios.gov.br/portal/capacitacao.html,  apresenta  página  exclusiva  para
treinamento,  englobando  simuladores,  para  os  principais  itens,  como:  orientações  para
proponente/convenente;  orientações  para  concedente  (órgãos  públicos  federais);  orientação  para  a
unidade cadastradora;  manual do sistema de cadastramento unificado;  orientações/apresentação para
“acompanhamento  e  fiscalização”  para  concedente  (órgãos  públicos  federais);  comprovante  de
execução  de  atividades etc.  Dessa  forma,  comprova-se  a  disponibilidade  de  ações  de  treinamento,
acessíveis ao gestor e aos servidores.

Quanto ao registro no SICONV, o art. 73, da Portaria Interministerial nº 127/2008,  versa que “Todos os
atos  referentes  à  celebração,  execução,  acompanhamento  e  fiscalização  dos  termos  de  parceria
celebrados a partir do dia 1º janeiro de 2009 deverão ser realizados ou registrados em módulo específico
do SICONV”.  Assim, a fiscalização, monitoramento e prestação de contas devem estar ali registrados.

Recomendações:

Recomendação 4:

Manter informadas as autoridades do Ministério da Justiça sobre as consequências da insuficiência de
pessoal, apontada como uma das causas que impede a análise da prestação de contas no prazo de 90
dias, e seu consequente registro no SICONV.

Recomendação 5:

Fazer  gestão  junto  ao  responsável  pelo  SICONV  para  dirimir  dúvidas  e  eventuais  dificuldades
operacionais no manuseio do sistema ou de módulos específicos de funcionamento.

2.2. Subárea - SEGURANÇA CIDADÃ

2.2.1. Assunto - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS

2.2.1.1. Informação

Trata-se  da  Ação  8987  -  Apoio  à  Modernização  Organizacional  e  Tecnológica  das  Instituições  de
Segurança Pública, que tem por finalidade desenvolver ações que se alinhem com o PRONASCI e com a
política de segurança cidadã.. Esta Ação se insere no contexto do Programa de Governo 1127 - Sistema
Único de Segurança Pública - SUSP, o qual tem por objetivo ampliar a eficiência, eficácia e a efetividade
do Sistema de Segurança Pública e Defesa Civil mediante a reestruturação, integração e modernização
de suas organizações em todo o território nacional para a prevenção e o controle da criminalidade.

A implementação  da  Ação  se  dá  de  forma direta  e  descentralizada  e  tem como objetivo  Apoio ao
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fortalecimento do Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional, por meio da promoção de
cursos que  visem o  aprimoramento  dos profissionais  de  segurança  pública  em consonância  com as
políticas do SUSP, a implementação do Centro Regional de Treinamento em Segurança Pública; Apoio a
fomentação de metodologias de gestão das Instituições de Segurança Pública visando sua modernização
por  meio  dos Gabinetes  de  Gestão  Integrada,  estabelecimento  de  padrões e  procedimentos para  as
Instituições  de  Segurança  Pública,  fortalecimentos  da  atividade  de  controle  interna  e  externa  das
corporações,  modernização das perícias e  da  inteligência  policial bem como do INFOSEG;  Apoio a
implementação de uma política de segurança com cidadania por meio do empoderamento dos conselhos
comunitários,  do  incentivo  à  implementação  do  modelo  de  policiamento  comunitário,  de  espaços
urbanos de convivência seguros; Apoio à implementação de ações do PRONASCI que comunguem os
mesmos objetivos do SUSP. Apoio e implementação à formação de polos de desenvolvimento e pesquisa
que abordem temas da segurança cidadã, incentivo, desenvolvimento e implementação de estudos de
boas experiências na área da prevenção da violência e da criminalidade nas diversas áreas. Apoio e
implementação  à  Cooperação  internacional  Sul-Sul  com  foco  na  Segurança  Cidadã.  Apoio  e
implementação de projetos, mecanismos, acordos e ferramentas de cooperação técnica internacional.
Busca de apoio e fomento por meio de empréstimos internacionais às políticas de segurança cidadã do
Governo Brasileiro. Apoio e implementação de políticas e programas de comunicação como política de
divulgação,  educação permanente  e  mobilização social em prol das ações de  segurança  cidadã,  em
parceria com as áreas de comunicação do Governo Federal, dos organismos internacionais e do terceiro
setor.

A transferência  de  recursos  orçamentários  e  financeiros  para  execução  do  Projeto  de  Cooperação
Técnica Internacional BRA 04/029 – Segurança Cidadã, ocorreu em exercícios anteriores, de modo que
não há, em 2011, disponibilização de dotação orçamentária à referida Ação.

2.2.2. Assunto - CONVÊNIOS DE OBRAS E SERVIÇOS

2.2.2.1. Informação

Em análise ao conteúdo do Relatório de Gestão, verificou-se quanto ao item 6 do Anexo II da DN TCU
nº  108/2010 - informação sobre as transferências mediante  convênio,  contrato de  repasse,  termo de
cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, que a UJ
deixou  de  trazer  a  informação  do  Projeto  de  Cooperação  Técnica  Internacional  BRA  04/029  –
Segurança  Cidadã,  celebrado  entre  o  governo  brasileiro  e  o  Programa  das  Nações  Unidas  para  o
Desenvolvimento – PNUD. Destarte, o Quadro A.6.1, caracterização dos instrumentos de transferências
vigentes no exercício de  2011,  constante  à  fls.  122  a  149,  não evidencia,  de  forma  consistente,  as
informações requeridas pela DN TCU nº 108/2010.

De forma a  contemplar os valores e  a  contrapartida  pactuada, os repasses efetuados no exercício e
acumulados até  o final do exercício, as datas de início e fim de vigência  do Projeto de Cooperação
Técnica  Internacional BRA 04/029,  foi  solicitado  à  Unidade  que  apresentasse  tais  informações.  O
quadro a seguir evidencia as informações do BRA/04/029 apresentadas pela Unidade.

Mod.
Nº do

instrumento
Beneficiário

Valores Pactuados Valores Repassados
Vigência

Sit.
Global Contrapartida

No
exercício

Acumulado
até exercício Início Fim

4 BRA/04/029
PNUD

03.723.329/0001-79
124.368.482,70 0 0 79.641.000,00 22/12/04 29/06/12 1

2.3. Subárea - Ações Preventivas de Segurança para a Copa do Mundo de 2014

2.3.1. Assunto - Programação dos Objetivos e Metas

2.3.1.1. Informação
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Trata-se da Ação 12OM - Ações Preventivas de Segurança Pública para a Copa do Mundo de 2014, cuja
finalidade é desenvolver e implementar plano estratégico de ações de segurança pública necessárias à
garantia de realização da Copa do Mundo Fifa de 2014 no Brasil. Esta Ação se insere no contexto do
Programa de Governo 1127 – Sistema Único de Segurança Pública  - SUSP, o qual tem por objetivo
ampliar a eficiência, eficácia e a efetividade do Sistema de Segurança Pública e Defesa Civil mediante a
reestruturação, integração e modernização de suas organizações em todo o território nacional para a
prevenção e o controle da criminalidade.

As ações preventivas de Segurança Pública para a Copa do Mundo de 2014 envolvem o aparelhamento
das  instituições  de  segurança  pública  (órgãos  policiais,  corpos  de  bombeiros  militares,  estrutura  e
tecnologia  de  segurança  pública  e  reestruturação e  modernização da  perícia  forense);  a  educação e
valorização  profissional  (instrução  e  capacitação  dos  profissionais  de  segurança  pública);  a  Polícia
comunitária e atendimento ao turista (ações de policiamento comunitário e ao turista); e a segurança
aeroportuária  e  polícia  de  imigração  (inteligência  e  prevenção  ao  terrorismo,  polícia  de  imigração,
policiamento em áreas de fronteiras e segurança aeroportuária).

A execução é realizada de forma direta e descentralizada. As despesas cuja execução ocorra de forma
direta  referem-se  à  aquisição  de  bens  e  serviços,  pagamento  de  diárias,  passagens,  hora  aula,
combustíveis e colaborador eventual. Na execução descentralizada, as despesas referem-se à celebração
de convênios com estados e municípios para repasse de recursos orçamentários e financeiros.

O montante  de recursos executados nesta  Ação,  no exercício de 2011, está  discriminado no quadro
seguinte:

Ação Governamental
Despesas Executadas

(R$)

% das Despesas Executadas em

relação ao Programa

Ação 12OM – Ações Preventivas de Segurança Pública

para a Copa do Mundo de 2014
109.186.182,98 35,07

Observações:

1- O montante das Despesas Executadas foi obtido da soma de "Despesas Liquidadas" e inscrição em “Restos a Pagar não Processados” referentes ao

exercício de 2011.

2- O percentual das Despesas Executadas foi obtido com base no total das despesas do Programa executado pela Unidade Gestora sob análise.

Quanto à execução da presente Ação, importa informar que a Secretaria Extraordinária de Segurança
para Grandes Eventos (SESGE), criada por meio do Decreto 7.538, de 1º de agosto de 2011, o qual foi
alterado pelo Decreto nº 7.682, de 28/02/2012, tem como objetivo dirigir, planejar, coordenar e avaliar
as ações de segurança para os Grandes Eventos, em especial a Jornada Mundial da Juventude de 2013, a
Copa  das Confederações FIFA de  2013,  a  Copa  do  Mundo FIFA de  2014 e  os Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos de 2016.

Em consulta  ao  Siafi  Gerencial  verificou-se  que  a  dotação  atualizada  para  esta  Ação  foi  de  R$
214.292.823,00, tendo sido empenhado o montante de R$ 109.186.182,98. Desse valor, 98,78% foram
executados  pelos  Órgãos  do  Ministério  da  Justiça:  Departamento  de  Polícia  Federal  (DPF);
Departamento  de  Polícia  Rodoviária  Federal  (DPRF);  Secretaria  Nacional  de  Segurança  Pública
(SENASP); e Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos (SESGE). O restante, R$
1.331.070,00, pela Agência Brasileira de Inteligência (ABIN).

No âmbito da Secretaria Nacional de Segurança Pública, ao final do exercício de 2011, a execução da
referida  Ação  alcançou  o  montante  de  R$  38.651.543,93,  sendo  liquidado  e  pago  o  valor  de  R$
13.051.179,49. O restante, R$ 25.600.364,44, encontra-se inscrito em resto a pagar não processado até a
data de 31/05/2012. A execução da despesa ocorreu de forma descentralizada por meio da celebração de
19 (dezenove) termos de convênios com diversos estados da federação.
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3. PROGRAMA NACIONAL DE SEG. PÚB. COM CIDADANIA

3.1. Subárea - GESTÃO E COMUNICAÇÃO DO PRONASCI

3.1.1. Assunto - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

3.1.1.1. Informação

Trata-se  da  Ação  8854  -  Gestão  e  Comunicação  do  PRONASCI,  cuja  finalidade  é  garantir  a
implementação da  gestão e  comunicação  do PRONASCI,  informar,  orientar  e  avisar  a  população a
respeito  das  iniciativas  do  Programa,  bem  como  agregar  as  despesas  que  não  são  passíveis  de
apropriação em Ações finalísticas por esse Programa. A forma de execução se dá por celebração de
contratos, Acordo de Cooperação Técnica e outros instrumentos congêneres com estados, municípios e
organismos  internacionais  para  implementação  de  ações  de  suporte  à  gestão,  planejamento,
monitoramento, avaliação do PRONASCI.

O montante  de recursos executados nesta  Ação,  no exercício de 2011, está  discriminado no quadro
abaixo:

Ação Governamental
Despesas Executadas

(R$)

% da Despesa executada da Ação em
relação à despesa executada do

Programa
8854 – Gestão e Comunicação

do PRONASCI
3.059.160,55 0,39

3.1.2. Assunto - CONVÊNIOS DE OBRAS E SERVIÇOS

3.1.2.1. Informação

Durante o exercício de 2011 foi realizado trabalho de auditoria no âmbito da SENASP voltado para as
transferências de recursos por meio de termos de parceria firmados com OSCIP. A seguir tem-se um
breve resumo do escopo do trabalho e dos resultados obtidos.

Relatório de Demanda Especial nº 00190.009683/2011-31 – OSCIP

Os resultados de ação de controle  desenvolvida para  25 termos de parceria,  firmados no âmbito do
PRONASCI,  no  período  de  2008  a  2011,  dos quais  21  relativos à  SENASP.  Foram fiscalizados os
seguintes termos de parceria:

Nº SIAFI OSCIP

624389 Central Única de Favelas/CUFA RJ

633750 Viva Comunidade

633751 Viva Comunidade

633752 Viva Comunidade

633753 Viva Comunidade

633754 Viva Comunidade

638293 Instituto Usina Social

638294 Viva Comunidade

638295 Brasil Eu Acredito

638432 Fórum Brasileiro de Segurança Pública
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638435 Associação Sócio Cultural Radicais Livres

640230 Instituto Via Pública

640370 Centro de Estudos Sociais Contemporâneos

657247 Central Única de Favelas RJ

657248 Central Única de Favelas CE

657249 Central Única de Favelas RS

657250 Central Única de Favelas DF

660561 Instituto Cultural e Assistencial São Francisco

749440 Viva Comunidade

750417 Assoc. Redes de Desenvolvimento da Maré

752962 Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Para a execução dos trabalhos, foram analisadas as atividades desenvolvidas e as despesas executadas
pelas citadas Organizações, bem como a atuação da SENASP em relação à supervisão e controle de
execução dos termos de parceria, cujos resultados, em síntese, são apresentados a seguir.

No que tange a processo de escolha, formalização, acompanhamento e análise dos termos de parceria e
suas prestações de contas pela SENASP, foram verificadas as seguintes falhas:

-Falta de realização de concurso de projetos para a escolha da OSCIP com a qual celebrou o termo de
parceria.

-Ausência, nos autos do processo, de pesquisa de preços que respalde os custos do projeto.

-Aprovação de projeto básico respaldado por pesquisa de preços contendo itens sem especificação.

-Ausência,  no  termo  de  parceria,  de  cláusula  que  estabeleça  a  destinação  dos  bens  permanentes
adquiridos, após a conclusão do projeto.

-Transferência dos recursos em parcela única, quando da assinatura do termo de parceria.

-Deficiência no acompanhamento da execução de termos de parceria.

-Demora na adoção de providências relativas às OSCIP que deixaram de prestar contas.

-Ausência de análise tempestiva das prestações de contas apresentadas pelas OSCIP.

-Demora na aprovação do pedido de prorrogação do termo de parceria.

As falhas verificadas foram questionadas à  SENASP, que apresentou esclarecimentos e  justificativas
associando  boa  parte  deles  a  dificuldades de  ordem operacional,  falta  de  contingente  de  pessoal e
necessidade  de  capacitação,  circunstâncias que  teriam impactado o gerenciamento desses termos de
parceria.   Por  outro  lado,  foram informadas  as  providências  adotadas,  as  quais,  em alguns  casos,
resultaram em cancelamento de termos de parceira, glosas de despesas e solicitações de esclarecimentos
junto aos gestores das OSCIP.

Para  as  fiscalizações realizadas nas  sedes das  OSCIP,  verificou-se  que,  em 21  termos de  parceria,
somente quatro deles não apresentaram falhas. Desta forma, concluiu-se que a fragilidade de controles
administrativos e a estruturação inadequada da SENASP para gerir transferências redundaram nas falhas
verificadas nas fiscalizações realizadas nas OSCIP, entre as quais se apurou:

-Inexecução total das metas e objetivos;

-Execução parcial das metas e objetivos;

-Pagamento indevido de despesas bancárias;
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-Falta de aporte da contrapartida;

-Desrespeito ao princípio da impessoalidade nas contratações;

-Ausência de documentação comprobatória de despesas realizadas;

-Pendência na devolução do saldo remanescente após o fim do projeto;

-Aplicação financeira dos recursos em desacordo com a legislação;

-Falta de comprovação da existência de bens adquiridos;

-Falta de detalhamento na especificação dos bens a serem adquiridos;

-Itens adquiridos e não utilizados no projeto;

-Contratações de serviço com irregularidade ou em desacordo com o princípio da economicidade ou
ainda com sobrepreço;

-Contratação de serviços sem a realização de pesquisa de preços;

-Pagamentos de viagem ao exterior sem a devida comprovação de nexo com os objetivos do termo de
parceria;

-Pagamentos de despesas não abrangidas no termo de parceria;

-Remuneração por despesas de gerenciamento e apoio não devidas; e

-Não apresentação da prestação de contas.

Além das recomendações pontuais referentes a cada termo de parceria, foi dirigida à Unidade a seguinte
recomendação de caráter estruturante, cujo prazo de implantação ainda está vigente:

“Recomenda-se ao Ministério da Justiça realizar diagnóstico que avalie a estrutura administrativa, de
modo a verificar se a Secretaria possui condições de cumprir obrigações legais relativas à gestão de
transferências voluntárias; com esta avaliação deve-se conhecer o limite de sua capacidade gerencial
e  as  medidas  para  adequação  de  sua  estrutura,  que  permitirão  o  aprimoramento  dos  controles
internos; e, em consequência, a melhor execução da Política Pública”.

3.2. Subárea - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS

3.2.1. Assunto - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS

3.2.1.1. Informação

Trata-se da Ação 8853 - Apoio à Implementação de Políticas Sociais, que tem por finalidade garantir o
acesso  dos  moradores  de  territórios  conflagrados  às  políticas  de  prevenção  à  insegurança  pública,
especialmente os adolescentes e jovens em situação de risco social ou em conflito com a lei. Esta Ação
se insere no contexto do Programa de Governo 1453 - Nacional de Segurança Pública com Cidadania -
PRONASCI, o qual tem por objetivo enfrentar a criminalidade e a violência, nas suas raízes sociais e
culturais e reduzir de forma significativa seus altos índices em territórios de descoesão social.

A  implementação  da  Ação  se  dá  de  forma  direta  e  descentralizada  e  tem  como  objetivo  o
estabelecimento  da  articulação  entre  os Entes  da  Federação  e  Organizações da  Sociedade  Civil  de
Interesse  Público  (OSCIP)  de  forma  a  apoiar  a  implementação  de  projetos  de  formação  cidadã  do
PRONASCI  e  garantir  recursos para  a  execução  das  diversas iniciativas  de  prevenção,  dentre  elas
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recuperação  e  construção  de  equipamentos  públicos  desportivos  (Praça  da  Juventude);  viva  voz
(Programa  de  Atendimento  Cidadão);  construção  de  unidades  do  sistema  nacional  de  atendimento
Sócio-Educasivo – SINASE;  Brasil Alfabetizado;  Projovem Prisional;  ProEja  Prisional;  formação de
educadores para Proeja Prisional; pintando a liberdade; pintando a cidadania; implementação de cursos
preparatórios/ENEM/sistema prisional; Programa de Saúde da Família (PSF); elaboração do diagnóstico
e  apoio à  implementação de  projetos de  economia  solidária  para  famílias do território  PRONASCI;
assistência  jurídica  ao  preso  e  familiares  pela  Defensoria  Pública;  Brasil  Alfabetizado  nas  Prisões;
ProEja;, implementação de cursos preparatórios para o ENEM, biblioteca, instalação e modernização de
espaços  culturais  (Pontos  de  Cultura);  pontos  de  leitura;  museus;  telecentros  para  inclusão  digital;
Esporte e Lazer na Cidade (PELC); e implantação de museus comunitários.

O montante de recursos executados nessa Ação no exercício de 2011 está discriminado no quadro a
seguir:

Ação Governamental
Despesas Executadas

(R$)
Percentual das Despesas Executadas em relação

ao Programa (%)

8853 37.911.312,25 4,87
Fonte: Siafi Gerencial.

Observações:

1- O montante das Despesas Executadas foi obtido da soma da "Despesas Liquidadas" e inscrição em “Restos a Pagar não Processados” referentes ao

exercício de 2010

2- O percentual das Despesas Executadas foi obtido com base no total das despesas do Programa executado pela Unidade Gestora sob análise, não

considerando o montante gasto com pessoal.

3.2.2. Assunto - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

3.2.2.1. Constatação

Incompatibilidade  entre  a  previsão  e  a  execução  das  metas  físicas  e  financeiras  das  Ações
governamentais, bem como a falta de correlação entre elas.

Ao analisar  o  inciso  II,  alínea  C do  item 2  do  Relatório  de  Gestão,  que  traz informações sobre  o
atingimento dos objetivos quanto às metas físicas e financeiras dos Programas e Ações de Governo sob a
responsabilidade da UJ, e após realizar consulta ao Sistema Siafi Gerencial e  ao SIGPlan, verificou-se
que houve incompatibilidade entre a previsão e a execução das metas físicas de diversas Ações, bem
como discrepâncias quanto  à  proporção de  eventos e/ou produtos executados com suas respectivas
metas financeiras, não havendo proporcionalidade entre elas, conforme os seguintes dados extraídos do
SIGPLAN:

a) PROGRAMA 1453 - Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI

-  Ação 00CA -  Concessão de  Bolsa-Formação a  Policiais Militares e  Civis,  Agentes Penitenciários,
Guardas-Municipais,  Bombeiros  e  Peritos  Criminais,  de  baixa  renda,  pertencentes  aos  Estados-
Membros:  Comma  execução  financeira  de  83,63%  do  previsto,  obteve-se  uma  execução  física  de
141,75%.

-  Ação  8857  -  Apoio  à  Implementação  de  Políticas  de  Segurança  Cidadão:  Com uma  execução
financeira de apenas 26,45% do previsto, obteve-se uma execução física de 150,89%.

- AÇÃO: 8858 - Valorização de Profissionais e Operadores de Segurança Pública: Com uma execução
financeira de apenas 67,72% do previsto, obteve-se uma execução física de 683,79%.

- AÇÃO: 8853 - Apoio à Implementação de Políticas Sociais: Com uma execução financeira de apenas
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6,92%do previsto, obteve-se uma execução física de 102,85%.

- AÇÃO: 8855 - Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública: Com uma execução financeira de
51,34%do previsto, obteve-se uma execução física de apenas 27,17%.

b) PROGRAMA: 1127 - Sistema Único de Segurança Pública - SUSP

- AÇÃO: 12OM - Ações Preventivas de Segurança Pública para a Copa do Mundo de 2014: Com uma
execução financeira de apenas 7,37% do previsto, obteve-se uma execução física de 100%

-  AÇÃO:  2320  -  Sistema  Integrado  de  Educação  e  Valorização  Profissional:  Com uma  execução
financeira de apenas 30,11% do previsto, obteve-se uma execução física de 103,35%.

- AÇÃO: 2B00 - Força Nacional de Segurança Pública: Com uma execução financeira de 52,21% do
previsto, obteve-se uma execução física de 20,16%.

-  AÇÃO:  2C56  -  Rede  de  Integração  Nacional  de  Informações  de  Segurança  Pública,  Justiça  e
Fiscalização - Rede INFOSEG: Com uma execução financeira de apenas 39,62% do previsto, obteve-se
uma execução física de 100,00%.

- AÇÃO: 8124 - Sistema Integrado de Prevenção da Violência e Criminalidade: Com uma execução
financeira de apenas 40,75% do previsto, obteve-se uma execução física de 60,76%.

- AÇÃO: 8988 - Apoio ao Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública: Com uma execução
financeira de apenas 4,03% do previsto, obteve-se uma execução física de 62,44%

- AÇÃO: 8987 - Apoio à  Modernização Organizacional e  Tecnológica das Instituições de Segurança
Pública: Não consta execução financeira ou física.

- AÇÃO: 8992 - Apoio à Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de
Segurança  Pública:  Sem constar  execução  financeira,  obteve-se  uma  execução  física  de  4,62% do
previsto.

AÇÃO: 8994 - Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de Informações Criminais: Sem constar
execução financeira, obteve-se uma execução física de 100% do previsto

 

Causa:

Forma inadequada de cálculo para a previsão de metas físicas e financeiras, importando o descompasso
entre os valores a elas atribuídos, e erros de  lançamentos no SIGPLAN, em decorrência de falha de
acompanhamento pelo coordenador do programa.

Manifestação da Unidade Examinada:

Questionada sobre as discrepâncias entre as metas previstas e metas realizadas e/ou execução financeira
e execução física das Ações, por meio da Solicitação de Auditoria n° 201203685/12, a Unidade informou
o que se segue:

a)     "PROGRAMA 1453 - PRONASCI

Ação OOCA - Bolsa Formação:

Produto: Profissional Qualificado Meta Prevista: 120.000
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Meta Realizada: 170.108

Em atendimento aos apontamentos realizados sobre os quantitativos das metas previstas e realizadas
lançados no SIGPLAN e Relatório de Gestão-Exercício 2011, esclarecemos que em conformidade com
a  Lei  11530,  Decreto  6490/2008  e  Decreto  7443/2011,  todos  os  solicitantes  de  Benefício  Bolsa-
Formação que atenderam ao disposto na legislação mencionada foram contemplados no aludido ano.
Ademais, em conformidade com as regras anteriores, os requerentes poderiam solicitar o benefício a
qualquer tempo. Deste modo, o número de beneficiários excedeu a meta prevista inicialmente que era
de 120 mil.

Para o ano de 2012, com o objetivo de aperfeiçoar o controle orçamentário, o MJ mudou as regras
para inscrição, determinando períodos de inscrição, procedimento este que permitirá o atingimento da
meta, a qual inclusive  foi  reduzida face aos novos critérios, dentro do planejamento orçamentário
realizado previamente.

Ação 8853 - Apoio a implementação de políticas sociais

Meta Prevista: 290.500 pessoas beneficiadas. Meta Realizada: zero.

Meta Corrigida: 310.533 pessoas beneficiadas de forma direta.

Conforme descrito no relatório de gestão, distribuídas nas seguintes atividades:

•  Projeto  Mediar  /  Polícia  Civil  do  Estado  de  Minas  Gerais:  celebrado  convênio  para  apoio  a
expansão das ações de mediação de conflitos nas delegacias de Polícia Civil  do Estado de Minas
Gerais: atendimento direto de 3.600 profissionais de segurança pública beneficiados..

• Prefeitura Municipal  de São Lcopoldo/RS: Implementação de um conjunto integrado de medidas
preventivas  que  visam  promover  a  cidadania  e  a  inclusão  social  de  jovens  cm  situação  de
vulnerabilidade  social  em  regiões  focos  de  violência  e  criminalidade  no  município  de  São
Leopoldo-RS, com público alvo de 700 pessoas a serem beneficiadas;

• Secretaria de  Assistência Social  e  Direitos Humanos do Governo do Estado do Rio de  Janeiro:
implantação de 19 Núcleos de Prevenção à Violência e Criminalidade nas 19 comunidades pacificadas
com a implantação de Unidades de Polícia Pacificadora nas comunidades cariocas, com atendimento
de 135.763 pessoas beneficiadas;

• Microprojetos Mais Cultura: aumentar  o dinamismo econômico de comunidades e municípios por
meio  de  concessão  de  apoio  financeiro  a  pequenos  projetos  de  artistas,  grupos  independentes  e
produtores culturais, com alcance de 7.470 pessoas beneficiadas;

•  Prevenção ao uso de Drogas e à Violência: atividades formativas de profissionais de diversas áreas -
saúde, educação, profissionais de segurança pública, conselheiros tutelarcs, conselheiros de direitos e
sociedade civil - na forma presencial e à distância com alcance de 163.000 pessoas beneficiadas.

Os  dados  no  SIGPLAN  não  estão  atualizados,  por  isso  houve  a  inconsistência,  porém já  foram
adotadas as providências junto aos coordenadores das ações,  para que  preencham os campos das
metas  físicas  das  ações  sob  sua  responsabilidade,  para  que  não  ocorra  mais  a  divergência  de
informações.

Com a correção da meta realizada, observou-se um pequeno dimensionamento da meta, em função da
capilaridade dos cursos formativos, por meio da rede de ensino EAD, em parcerias com universidades,
o que foi executado pela Secretaria de Políticas sobre Drogas/SENASD/MJ.

Ação 8855 - Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública -

Meta Prevista:  89  Projetos  Apoiados.  Meta  Realizada:  24  Projetos  Apoiados.  Meta  corrigida:  30
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Projetos Apoiados.

Projetos desenvolvidos:

•  Estratégia  Nacional  de  Fronteira  -  Enafron:  a.l)  repasse  de  recursos  para  a  Polícia  Federal
elaborar  projeto  arquitetônico  para  a  construção  de  próprios  residenciais  com vistas  a  radicar
policiais federais na faixa de fronteira; a.2) repasse de recursos para a Polícia Rodoviária Federal
realizar a aquisição de quatro veículos scanners, inovações tecnológicas para a área de inteligência;
a.3) Estruturação da Enafron cm 11 Estados: apoio a 11 projetos para aquisição de equipamentos para
estruturação das atividades de segurança pública na faixa de fronteira;

•  Projeto Luz Forense: aquisição direta de 57 equipamentos para perícia, como aparelhos geradores
de luz forense multi-espectral para a qualificação de prova pericial (conforme quadro demonstrativo
de distribuição dos equipamentos);

•  Governo do Estado do Rio Grande do Sul: 01 projeto para implementação de ações de prevenção e
atendimento a mulheres e  jovens em situação de vulnerabilidade nos territórios conflagrados pela
violência e criminalidade da região metropolitana de Porto Alegre;

•   Governo do Estado do Rio Grande do Sul: 01 projeto para implementação de ações estaduais de
enfrentamento  à  corrupção  através  da  criação  e  aparelhaincnto  do  Departamento  de  Combate  à
Corrupção na Secretaria de Segurança Pública;

•   Feira de Santana/B A: apoio a 01 projeto para instalação de Sistema de Videomonitoramento com
câmeras junto ao Gabinete de Gestão Integrada Municipal;

•   Governo do Estado do Maranhão: apoio a 01 projeto para aquisição de viaturas e equipamentos
para inteligência policial;

•  Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro: LABs/LD são "escritório de produção de
informações estratégicas" dotados de alta tecnologia de informação e  de pessoal  capacitado para
processar e analisar com rapidez grandes volumes de dados e produzir resposta tempestiva a processos
sob investigação,  através de relatórios conciso e  de qualidade -  renovação de licenças adquiridas
sobre o software 12 para 11 laboratórios localizados em 06 Estados;

•   Prefeitura  Municipal  de  Pinhais/PR:  apoio  a  01  projeto  para  implantação  de  sistema  de
videomonitoramento por câmeras.

A meta estabelecida para o ano de 2011 pode não ter sido atingida pelas seguintes circunstâncias:

1)  Contingenciamento dos recursos do orçamento do Pronasci,  o que impossibilitou a abertura do
Portal  de  Convênios  do  Governo  Federal  -  S1CONV  para  recebimento  de  propostas  dos  entes
federados;

2)  Estabelecimento,  por  parte  do  Governo  Federal  de  projetos  prioritários,  como  da  Estratégia
Nacional  de  Fronteiras,  que  apóia  somente  11  Estados  da  Federação,  ao  invés  da  abertura  do
S1CONV para recebimento de propostas que estivessem ligadas especificamente com as necessidades
de reaparelhamento dos entes federados.

Para obtenção das metas propostas foram adotados alguns procedimentos abaixo relacionados:

1)   Fortalecimento dos projetos prioritários, como Enafron, avaliando diretamente com os 11 Estados
fronteiriços os equipamentos que poderiam qualificar de forma irrefutável o policiamento na faixa de
fronteira por parte das polícias estaduais;

2)   Ao invés de celebração de convênios, contabilizados como projetos de forma individualizada,
realizado processo de aquisição direta - no caso do projeto Luz Forense - de forma a possibilitar que
esta  aquisição  pela  União  proporcionasse  maior  economia  de  investimentos  públicos,  sendo  estes
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equipamentos doados diretamente às Unidades da Federação;

3)   Análise de todas as propostas de reaparelhamento por meio de emenda parlamentar, autorizadas
pela  Casa  Civil,  visando  ampliar  as  ações  que  estão  relacionadas  às  ações  do  Pronasci,  como
implementação de sistema de videomonitoramento, implantação de

Gabinetes de Gestão Integrada, atendimento humanizado a segmentos em situação de vulnerabilidade
à violência e combate à corrupção.

Ação 8857 - Apoio a Implementação de Políticas de Segurança Cidadã.

Produto:  Pessoas  Beneficiadas  Meta  prevista:  70.800.  Meta  realizada:  69.271.  Meta  Corrigida:
106.832.

Conforme Relatório de Gestão, foram implementados os seguintes projetos:

•   Enfrentamento  ao  Tráfico  de  pessoas:  apoiados projetos  para  implantação  de  oito  Núcleos de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas nos Estados de Amazonas, Alagoas, Amapá. Distrito Federal,
Minas Gerais, Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Sul, não tendo sido dimensionado o número de
pessoas atendidas, mas consideramos aproximadamente 10.000 pessoas beneficiadas;

•                      Núcleos de Justiça Comunitária: apoio a implantação de 11 Núcleos de Justiça
comunitária com a previsão de beneficiar 10.180 pessoas;

•                      Força Nacional de Segurança Pública: emprego de 1.008 profissionais de segurança
pública nas ações "Defesa da Vida", "Protetor" e "Enafron";

•                      Espaços Urbanos Seguros: pagamento de segunda parcela para a implementação de 21
praças na comunidade Cidade de Deus;

•  Mulheres da Paz: muito embora não tenham sido realizados novos projetos, 6.448 mulheres foram
beneficiadas com a implementação do projeto em 2011;

•  Com as ações do projeto na formação de seus percursos sociais formativos, foram beneficiados
10.314 jovens diretamente;

•  Lei Maria da Penha: apoio a implementação de cinco novos Juizados, 01 Núcleo da Defensoria
Pública e 01 Promotoria Especializada, com atendimento de 29.890 pessoas / processos;

• Sistema Informatizado de Registro de Estrangeiros e naturalização: beneficiando 50.000 cidadãos
com emissão de certidões de negativas;

•   Governo do Estado do Rio Grande do Sul: apoio a 01 projeto para implantação de Observatório de
Segurança Pública com beneficio a 3.336 - habitantes da Região Metropolitana de Porto Alegre.

A meta estabelecida para o ano de 2011 ficou acima do previsto pelos seguintes motivos:

1)  Convênios  dos projetos  do  Protejo e  Mulheres  da  Paz celebrados em anos anteriores somente
iniciaram sua execução no ano de 2011, ou tendo iniciado em 2010 ainda estão em fase de execução,
contabilizando cm 2011 o número de beneficiados. Para garantir a plena execução destes convênios,
técnicos da  SENASP realizaram uma série  de  visita  aos Estados e  municípios  com convênios  em
execução,  buscando  auxiliá-los  na  implementação  dos  projetos,  tendo,  pela  mudança  na  gestão,
possibilitado um maior  esclarecimento dos executores na realização das atividades pertinentes aos
dois projetos;

2) Relativamente ao Tráfico de Pessoas, foi aprimorada a gestão do Programa, havendo um maior
aporte  de  recursos para  a  implantação  de  Núcleos  de  Enfrentamento  ao  Tráfico  de  Pessoas  em
Estados onde há maior indicativo da ocorrência deste tipo de crime, praticamente dobrando o número
de unidades existentes no país;
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3) A implantação de Núcleos de Justiça Comunitária é um dos projetos com maior permeabilidade
junto à sociedade, sendo que o número de beneficiados é uma projeção avaliando a capacidade de
atendimento à população deste equipamento público, localizado

em locais de maior vulnerabilidade social. Considerando que este projeto possui uma maior amplitude,
cstabeleceu-se  a  necessidade  de  ampliar  o  número  de  Núcleos  implementados,  em  razão  de  sua
capilaridade e  amplitude no atendimento à população, o que influencia diretamente  o aumento da
meta;

4) Implantação de Núcleo de Defensoria Publica e Promotoria Especializada na Lei Maria da Penha
possui uma projeção maior de atendimentos, considerando a qualificação no atendimento realizado às
mulheres  em situação  de  violência,  o  que  robustece  a  intenção  das  mulheres  cm denunciar  seus
agressores,  havendo,  conseqüentemente  um  aumento  no  número  de  mulheres  atendidas  -  sempre
considerando a capacidade de atendimento dos equipamentos públicos;

5)  Sistema Informatizado de Registro de  Estrangeiros não possuía uma avaliação mais consistente
acerca da possibilidade de atendimento de estrangeiros no país, em especial da atratividade que o
Brasil exerce hoje em razão de sua estabilidade econômica.

O resultado da meta realizada, informada no quadro A.2.2 foi obtido junto ao S1GPLAN, porém a meta
corrigida, acima informada, não foi registrada no sistema.

Foram adotadas providências junto aos coordenadores das ações, para que preencham os campos das
metas  físicas  das  ações sob  sua  responsabilidade,  para  que  não  ocorra  mais  as  divergências  de
informações.

Ação 8858 - Valorização dos Profissionais e Serv idores de Segurança Pública Profissional.

Produto: Profissional Capacitado Meta Prevista: 87.500 Meta Realizada: 598.654

A Ação Valorização dos Profissionais de Segurança Pública constitui uma das Ações Estruturais do
Programa Nacional  de  Segurança  Pública com Cidadania -  Pronasci  (Lei  n°  10.537/2007),  tendo
como objetivo a indução e apoio às políticas na área de educação e valorização do profissional. Um
dos principais projetos utilizado nesse fomento consiste na Rede Nacional de Ensino a Distância- EAD,
por  meio  da  realização  anual  de  três  Ciclos  de  Cursos,  os  quais  beneficiam as 27  Unidades da
Federação, redundando em média 170 mil profissionais capacitados a cada quadrimestre. Deste modo,
esta Rede é a principal responsável pelo grande número de profissionais capacitados, produto da Ação
em comento.

Constata-se que houve uma falha no dimensionamento da meta da Ação 8858, a qual ficou abaixo dos
números reais, fato que pode ser observado no SIGPLAN e no PPA 2007-2011. Com vistas a corrigir
esta distorção, a atual gestão, quando da elaboração do Plano Pluri-Anual 2012- 2015, previu como
meta anual a ser  atingida, o número de 646.696 profissionais capacitados. Ressaltamos que a Rede
-EAD é um dos principais projetos desenvolvido dentro desta Ação, entretanto, a meta final é atingida,
com a implementação também dos demais projetos,  dentre  os quais citamos os cursos presenciais,
RENAESP, QUALIVIDA e apoio aos entes Federados via transferência voluntária -convênios.

 

b) PROGRAMA 1127 - SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SUSP

Ação 120M - Ações Preventivas de Segurança Pública para Copa do Mundo de 2014.

Meta Atingida.

Ação 2320 - Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional.
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Produto: Profissional Capacitado Meta Prevista: 600.000. Meta realizada: 620.000. Em atendimento
aos apontamentos realizados sobre  os  quantitativos  das metas previstas e  realizadas,  lançados no
SIGPLAN  e,  Relatório  de  Gestão-Exercício  2011,  observa-se  que  esta  meta  superou  em
aproximadamente  3% o  quantitativo  previsto  inicialmente.  Desta  forma,  esclarecemos  que  este
aumento se deu em virtude do número de beneficiários diretos dos convênios pactuados no ano de
2011,  tendo  como  lastro  o  Edital  SENASP  n°  02/2011.  Todavia,  considerando  o  percentual  ser
inexpressivo nenhuma medida foi adotada.

Ação  2C56  -  Rede  de  Integração  Nacional  de  Informações  de  Segurança  Pública,  Justiça  e
Fiscalização - Rede INFOSEG.

Meta Atingida.

Ação 8994 - Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de Informações Criminais.

Produto: Sistema Implantado Meta Prevista: 25. Meta realizada: 25.

Em atendimento aos apontamentos realizados sobre os quantitativos das metas previstas e realizadas,
lançados  no  SIGPLAN  e.  Relatório  de  Gestão-Exercício  2011,  observa-se  que  esta  meta  atingiu
integralmente o quantitativo previsto inicialmente, razão pela qual não houve a adoção de nenhuma
providência.

Ação 8992 - Apoio a Implementação de Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais
de Segurança Pública.

Produto: Projeto Apoiado Meta Prevista: 4. Meta realizada: 3.

No exercício de 2011 não houve  execução desta Ação,  no âmbito nacional,  tendo em vista que os
recursos foram rcalocados em outras ações do FNSP. Dado a necessidade  de  celebração de novo
instrumento  contratual  entre  a  Secretaria  Nacional  de  Segurança  Pública  -  SENASP  e  a  Caixa
Econômica Federal - CEF, para prestação de serviços na operacionalização de Obras de Engenharia,
o  qual  teve  a  sua  celebração  adiada,  tendo  em vista  a  necessidade  de  adequação dos contratos,
conforme  orientação do Tribunal  de  Contas da  União -  TCU,  a  CEF informou ainda  que  estava
padronizando a minuta de contrato de prestação de serviços com os Ministérios, não sendo possível, de
imediato, a sua assinatura. Ante a demora na definição da minuta do contrato e, visando atender aos
projetos aprovados pela área técnica, por demandas de Emendas Parlamentares liberadas foi firmado
contrato provisório com a Caixa, somente no final do exercício de 2011, o que levou ao cancelamento
dos créditos da Ação em favor de outras ações do FNSP.

No entanto, houve execução de 03 projetos oriundos de EMENDA PARLAMENTAR, a

saber:

1.  Convênios  -  SICONV  n°  069722/2011,  no  valor  de  R$  199.996,97,  sendo  R$  100.000,00  da
Concedente e R$ 99.996,97 do proponente, com o objetivo de reformar e adaptar o prédio da unidade
integrada distrital da policia civil em Macapá/AP.

2. Convênio - SICONV n° 768804/2011, no valor  R$ 686.000,00 da Concedente e  R$ 14.000,00 do
proponente, com o objetivo de construir um Centro de Gestão Integrada da Guarda Civil Municipal de
Guarulhos/SP.

3.   Convênios  -  SICONV  n°  070322/2011,  no  valor  de  R$  351.388,98.  sendo  R$  347.875,09  da

Conccdcnte  e  R$ 3.513,89 do proponente, com o objetivo de ampliar  as instalações físicas da 36a

Companhia Independente da Polícia Militar/BA.

Ação 8987 -  Apoio à Modernização Organizacional  e  Tecnológica das Instituições de  Segurança
Pública.
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Produto: Instituição Modernizada Meta Prevista: 10. Meta realizada: zero.

Tendo em vista que a SENASP possui dois Acordos de Cooperação Técnica Internacionais vigentes e
com expressivo saldo financeiro cm ambos os projetos a ser executado, concluímos que a necessidade é
de  executar  o  saldo já  existente  antes  de  fazer  qualquer  repasse  ou  firmar  novos Acordos.  Cabe
ressaltar que diante da mudança de gestão da Secretaria houve um redesenho das atividades e essa
nova gestão percebeu que os recursos já disponíveis atenderiam as necessidades.

A  meta  de  10  instituições  modernizada  prevista  na  ação  8987  não  foi  cumprida  em  razão  da
publicação do Acórdão 1.339/2009 do Tribunal  de  Contas da União,  o  qual  determinou cessar  as
demandas (expressas cm termos de  referência,  pedidos de  compra  ou qualquer  outro instrumento
requisitório) que tenham por objeto o atendimento de necessidades típicas da Administração, dentre
eles a produção, impressão e distribuição de material para treinamentos e a aquisição de materiais de
expediente e equipamentos de informática. Diante disso a SENASP, através do Projeto BRA/04/029
providenciou a Revisão Substantiva 'I' do referido projeto com o intuito de readequar as ações em
cumprimento as determinações do referido acórdão, não sendo possível desde então a aquisição de
equipamentos, prejudicando o cumprimento da meta prevista.

Ação 8988 - Apoio ao reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública.

Produto: Unidade Aparelhada Meta Prevista: 163. Meta realizada: 127.

A meta prevista era de 163 (cento e sessenta e três) unidades reaparelhadas, a meta realizada foi de
127  (cento  e  vinte  e  sete)  unidades  reaparelhadas,  distribuídas  nos  27  (vinte  e  sete)  Estados da
federação, com base nos créditos orçamentários disponibilizados para a ação 8988. a meta cumprida
refere-se  a  aquisição  de  54  (cinqüenta  e  quatro)  desencarceradores,  405  (quatrocentos  e  cinco)
equipamentos  de  respiração  autônomos,  92  viaturas,  451  coletes  balísticos,  451  capacetes  e  451
carabinas e 281 (duzentos e oitenta e um) motos para Estados da Federação visando o policiamento
ostensivo nas regiões metropolitanas de 12 (doze) Estados.

A meta física não foi atingida por motivo de contingenciamento dos recursos da Ação 8988, pois a
liberação  dos  créditos  foi  na  ordem  de  47,62% do  previsto  inicialmente,  do  valor  previsto,  R$
41.078.000,00 (quarenta e um milhões, setenta e oito mil) foi disponibilizado para execução o valor de
R$ 19.564.536.00 (dezenove milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil,  quinhentos e trinta e  seis
reais).

A tentativa para tomada de providências esbarrou nas ações prioritárias do Ministério da Justiça,
aprovadas pela presidência e lançadas no decorrer do ano de 2011, como o lançamento da Estratégia
Nacional de Fronteiras - ENAFRON e Enfrentamento ao Crack.

Ação 8124 - Sistema Integrado de Prevenção da Violência e Criminalidade.

Produto: Projetos Apoiados Meta Prevista: 60. Meta realizada: 45.

Para o apoio a projetos de prevenção, a Secretaria Nacional de Segurança Pública lançou o Edital n°
003/2011. visando a realização de chamamento público para a apresentação de propostas voltadas a
prevenção da violência e criminalidade por parte dos executivos municipais por meio do Portal de
Convênios do Governo Federal - SICONV.

No prazo do edital foram cadastradas 337 propostas, sendo que. destas, somente 64 foram habilitadas
para análise - 66 foram apenas cadastradas (não enviadas para análise) e 207 não foram habilitadas
para análise em razão de não cumprimento dos requisitos estabelecidos no Edital.

As 64 propostas enviadas foram analisadas, mas, considerando o cumprimento da Lei n° 10.201/2001
acerca da necessidade de aprovação das propostas por parte do Conselho Gestor do Fundo Nacional
de Segurança Pública (última reunião realizada em 12/12/2011) e o prazo para empenho das propostas
(16/12/2011), não houve cumprimento, por parte dos executivos municipais, nas datas estabelecidas,
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das diligências solicitadas para que houvesse a aprovação técnica.

Todos  os  esforços  foram  feitos  por  parte  da  equipe  da  SENASP  para  ajuste  das  propostas  e.
possibilitar  sua aprovação, inclusive trabalhar  na análise  das propostas durante o feriado de 14 e
15/11/ 2011, porém não houve projetos que, tecnicamente, pudessem ser aprovados. De qualquer sorte,
salientamos  que  o  recurso  disponível  para  apoio  a  projetos  de  prevenção  junto  aos  executivos
municipais foi 100% atingido.

Ação 2B00 - Força Nacional de Segurança Pública.

Produto: Servidor Aprestado Meta Prevista: 5.000. Meta realizada: 1.008.

Com a promulgação do DECRETO N° 7.446, DE Io DE MARÇO DE 2011, cujo mesmo estabeleceu
limites e procedimentos para empenho de despesas com diárias, passagens e locomoção no exercício
de 2011, fez com que este Departamento não pudesse realizar suas ações anteriormente programadas e
forçando ao DFNSP a se readequar aos novos valores aprovados pela área de programas do MJ, com
base no citado Decreto.

Tal situação levou ao comprometimento das execuções de forma integral, tendo por base os recursos
consignados à este  DFNSP, Não sendo possíveis de  serem realizadas as Metas Previstas de forma
integral.

Coube  assim a este  Departamento em respeito  aos novos valores consignados,  o cumprimento das
metas de forma parcial e em quantitativo máximo bem inferior ao anteriormente programado.

Não houve providências na tentativa de mudar os resultados, tendo cm vista o limite orçamentário
para diárias e passagens, imposto legalmente".

Análise do Controle Interno:

Tendo  em  vista  a  manifestação  apresentada  pela  Unidade,  e  não  obstante  a  ocorrência  de
contingenciamento  de  recursos  para  algumas  ações,  observa-se  que  não  foram  esclarecidas  as
discrepâncias entre  a  previsão/execução das metas financeiras e  entre  estas e  as metas físicas para
diversas  Ações,  ou  seja,  a  diferença  acentuada  entre  os  valores  previstos  e  os  valores  realmente
executados, bem como,  a falta de correspondência entre os percentuais da execução física com os da
execução financeira.

Para  as Ações 8988 e  8994,  infere-se  que houve  erro de lançamentos dos percentuais de  execução
financeira  no  SIGPLAN.   Já  as  Ações 8857,  8853,  tiveram suas execuções físicas  corrigidas  (sem
atualização  no  SIGPLAN),  demonstrando,  contudo,  uma  subestimação  das  metas   previstas,  o  que
também ocorreu com as Ações 00CA e  8858.

Quanto às Ações 120M, 2320 e 2C56, não foram esclarecidos os motivos do atingimento das metas
físicas  com baixas  execuções  financeiras.    Para  as  Ações  8124,  8987,  8855  e  8992,  a  Unidade
apresentou justificativas plausíveis para as discrepâncias apontadas, mas para a Ação 2B00, justificou
apenas a baixa execução física de 20,16%, não esclarecendo a incompatibilidade desta com a execução
financeira de 52,21%. Em relação à Ação 8854, a Unidade informa que qual não houve a fixação da
meta física na LOA, porém entendemos que se faz necessária a criação dessa meta.

Conclui-se, portanto, que a forma atual de definir as previsões das metas físicas e financeiras, na maioria
das Ações, não reflete uma aproximação razoável da realidade da execução dessas Ações e, em alguns
casos, os dados estão lançadas com erros no SIGPLAN, os quais a Unidade se comprometeu a retificar.

A Unidade deve atentar para a importância do planejamento e estabelecer as metas com maior precisão,
mediante previsões consistentes. Ressalte-se que se trata de  importante instrumento de  avaliação, tanto
para o gestor, órgãos de controle quanto para a sociedade, haja vista a divulgação dos relatórios que
informam se uma Ação está produzindo o retorno esperado, atingindo seus objetivos com eficiência e se
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justifica os recursos aplicados.

Recomendações:

Recomendação 1:

Rever os critérios utilizados no cálculo da previsão das metas físicas e financeiras das Ações, de modo a
gerar dados consistentes e mais aproximados com os resultados da execução.

3.2.2.2. Constatação

Ausência de utilidade  e de mensurabilidade dos indicadores do Programa 1453.

.

Foram objeto  de  exame  os dois  indicadores  referentes  ao  Programa  1453 -  Programa  Nacional de
Segurança  Pública  –  Pronasci,  quais  sejam:   Índice  de  Sensação  de  Segurança  nos  Territórios  de
Descoesão Social e Taxa de Homicídios. Da análise realizada verificou-se que a Secretária Nacional de
Segurança Pública não detém controle operacional quanto às informações que são inseridas na base de
cálculo dos respectivos indicadores (atributo da independência), pois coleta dados de outras entidades
federativas ou de órgãos federais como o DATASUS / MS e IPEA, o que importa em  deficiências no
gerenciamento  das informações quanto  à  execução desses Programas em prejuízo  da  avaliação dos
resultados  pela  Administração,  haja  vista  que  o  sequer  foram  produzidos  os  resultados  de  tais
indicadores em 2011.

Ressalte-se  que a  mesma situação foi observada nos três indicadores referentes ao Programa 1127 -
Sistema Único de Segurança Pública: Índice de Gestão da SENASP, Índice de Implantação do Sistema
Único de Segurança Pública, e Índice de Segurança Pública.

Causa:

Fragilidades nos controles internos administrativos pela inexistência de servidor designado para a tarefa
de elaborar e aferir indicadores programáticos.

.

Manifestação da Unidade Examinada:

“Os índices inicialmente propostos, para os Programas 1127 e 1453, quais sejam, índice de Gestão da
SENASP,  índice  de  Implantação  do  Sistema  Único  de  Segurança  Pública  e  índice  de  Segurança
Pública, índice de Sensação de Segurança nos Territórios de Descoesão Social, Taxa de Homicídios e
Taxa de Vítimas de Crimes Violentos Contra o Patrimônio nos Territórios de Descoesão Social são
compostos por um conjunto de indicadores cuja aferição se mostrou inviável para a maioria deles.

Por exemplo, para o índice de Segurança Pública, não foi possível obter o indicador 4 - Diminuição
da Taxa de Vítimas de Homicídio por 100 mil habitantes relativo ao ano de 2010, pois os dados não
estavam disponíveis (trata-se de dados publicados pelo Datasus/Ministério da Saúde com cerca de 2
anos de intervalo, de forma que durante o ano de 2011 foram disponibilizados os dados de 2009). Da
mesma forma, a insuficiência dc dados dificultou a mensuração dos demais indicadores.
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Portanto, como cada um dos índices é composto entre 5 e 6 indicadores, a maioria dos quais sem dados
suficientes para aferição, tornou-se inviável o seu cálculo.

A pesquisa para levantamento c mensuração do índice dc Sensação de Segurança é realizada pelo
IPEA,  a  partir  do  Sistema de  Indicadores  de  Percepção  Social  (SIPS)  sobre  Segurança  Pública,
publicado anualmente. Até o presente momento, não houve publicação da pesquisa, não possibilitando
portanto a mensuração dos resultados obtidos ao longo do ano dc 2011.

Apesar  da  redução  pouco  significativa  das  taxas  de  homicídios"de  2009  para  2010,  há  de  se
considerar que o índice previsto para o exercício (12,0) é foi muito audacioso, sendo portanto pouco
provável de ser atingido cm um período de 12 meses, mesmo considerando os elevados investimentos
realizados em 2011. Segundo o IPEA, a redução é explicada, em parte, pela redução da pobreza e da
desigualdade, porém ainda está acima da taxa aceitável pela Organização Mundial da Saúde.

Para  mensuração  da  Taxa  de  Homicídio  a  fonte  utilizada  é  o  Ministério  da  Saúde,  conforme  já
informado, a defasagem de 2 anos prejudica a mensuração dos resultados. Os dados produzidos sobre
os índices dc homicídios de 2011 ainda serão publicados. Até o momento não houve publicação oficial.

Os índices "Taxa dc Vítimas de Crimes Violentos Contra o Patrimônio nos Territórios de Descoesão
Social", não estão disponíveis, sendo possível apurar somente os dados relativos a taxa nacional de
ocorrências de crimes violentos contra o patrimônio, haja vista que os dados estatísticos relativos a
essas categorias são informados pelas Unidades da Federação à SENASP ao longo do ano. Esse grupo
reúne as seguintes categorias de crimes contra o patrimônio: roubo a instituição financeira, roubo de
carga,  roubo  de  veículo,  roubo  (outros).  É  necessário  o  intervalo  dc  1  ano  para  fechamento  e
consolidação dos dados encaminhados pelos Estado à SENASP, até  o presente  momento,  os dados
relativos ao ano de  2011 não estão consolidados,  de  forma que  não é  possível  apresentar  a  taxa
relativa ao ano de 2011.

Para corrigir  essa inconsistência na mensuração dos índices,  e  poder  mensurá-los,  a  SENASP ao
elaborar o Planejamento estratégico do novo PPA 2012-2015, estabeleceu metas para cada objetivo,
conforme já publicado no sítio do Ministério do Planejamento - MPOG."

Análise do Controle Interno:

Conforme se observa quanto à origem das informações para constituição desses indicadores, p. ex: a)
Índice  de  Segurança  Pública  e  da  taxa  de  homicídios  calculado  a  partir  de  dados fornecidos pelo
DATASUS – taxa de vítimas por homicídio por 100 mil /  habitantes, cujos dados ofertados em 2011
foram tabulados  tendo  como data  base  o  exercício  de  2009;  b)  Índice  de  sensação  de  segurança,
vinculado aos resultados obtidos pelo Instituto de  Pesquisa  Econômica  Aplicada, ainda  pendente  de
publicação; c) Taxa de Vítimas de Crimes Violentos contra o Patrimônio nos territórios de Descoesão
Social, seu cálculo é dependente de dados das unidades da federação e sua obtenção não é tempestiva.
Essa situação, inclusive, é recorrente, pois consta do relatório de gestão de 2010, e abrange a quase
totalidade dos indicadores de responsabilidade da SENASP.

Diante da descentralização da atribuição de coletar e da falta de tempestividade na inserção dos dados, a
instituição fica restrita em sua condição de avaliar e acompanhar os resultados das ações aplicadas e
mensurar seu êxito de modo a intensificar as ações ou buscar alternativas para correção de desvios.

É importante ressaltar a perspectiva do gestor, conforme consta de sua resposta, que para corrigir tais
inconsistências  na  mensuração  dos  índices,  foram  estabelecidas  metas  por  objetivo  quando  da
elaboração do Planejamento Estratégico referente ao PPA 2012-2015.

Dessa forma, conclui-se que os indicadores não possuem os atributos de mensurabilidade e utilidade para
à entidade.
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Recomendações:

Recomendação 1:

Elaborar estudo quanto à utilidade dos indicadores para tomada de decisões de ordem gerencial.

3.2.3. Assunto - RECURSOS EXIGÍVEIS

3.2.3.1. Informação

A conta contábil 29511.01.00 – restos a pagar não processados a liquidar, apresentava, em 31/12/2011, o
saldo de R$ 17.145.799,20 na UG 200330 – SENASP relativas a 43 (quarenta e três) notas de empenho
emitidas nos exercícios de 2009 e 2010, dentre as quais apenas duas referem-se ao exercício de 2009, no
valor  total  de  R$ 7.004.104,00.  No dia  03/01/2012,  foi procedido  o  cancelamento  do  saldo  de  14
(catorze) notas de empenho no montante de R$ 4.433.585,61. O valor anulado era referente às despesas
com diárias; pagamento de obrigações patronais; pagamento de hora-aula; e pagamento dos benefícios
bolsa-formação, protejo e mulheres da paz.

Em 27/03/2012,  considerando  o  contido  nos  Decretos  nºs  7.468  e  7.654/2011,  que  regulamenta  a
validade dos restos a pagar não processados, foi emitida a Solicitação de Auditoria nº 201203685/005,
item 20, questionando a  manutenção do saldo de R$ 12.712.213,59, referente  às notas de empenho
emitidas nos anos de 2009 e 2010, na conta contábil 29511.01.00, totalizando 27 (vinte e sete) notas de
empenho.

Em resposta, a Unidade informou que procedeu ao cancelamento do saldo de 16 (dezesseis) notas de
empenho, totalizando R$ 3.567.062,80, o que corresponde a 28,06% do total inscrito. As despesas são
referentes à celebração de termos de parceria com organizações não governamentais emitidas no ano de
2010.

A manutenção do saldo para as demais notas de empenho, 11 (onze) ao total, está de acordo com o
contido nos incisos I e III, do art. 35, do Decreto nº 9.3872/1986, haja vista referir-se, respectivamente,
a parcelas restantes de termos de convênios celebrados e ao contrato celebrado com a Caixa Econômica
Federal para pagamento dos benefícios bolsa-formação, protejo e mulheres da paz.

Cabe ressaltar que o saldo da conta contábil 29511.01.00 – restos a pagar não processados a liquidar, é
composto também por recursos orçamentários das Ações 8854, Gestão e Comunicação do PRONASCI,
e 8855, Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública.

3.2.4. Assunto - CONVÊNIOS DE OBRAS E SERVIÇOS

3.2.4.1. Constatação

Atuação insuficiente no acompanhamento e fiscalização de transferências realizadas pela unidade.

Em consulta ao Sistema Siafi Gerencial, tendo como referência as transferências financeiras vigentes no
exercício  de  2011,  foi observado  um quantitativo  de  606  termos de  transferências,  os  quais  foram
celebrados nos exercícios de 2009, 2010 e 2011. Desse total, selecionou-se, de forma não probabilística,
segundo critérios de materialidade, criticidade, relevância e capacidade operacional da UCI Executora,
10  termos  de  transferências  para  análise.  Os  valores  analisados  importaram  no  montante  de  R$
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48.905.502,71, o que representa 7,09% do valor total transferido,   O escopo das análises pautou-se na
verificação da quantidade de fiscalizações in loco executadas pela UJ em relação às planejadas.

Nº Transfe-rência  Convenente  Valor Fim da Vigência
Fiscalização

Planejada

Fiscalização

realizada

Sim Não Sim Data Não

599614 RS-SSP 5072417,66 24/JUN/2011  x  x
27.06 a

04.07.11
 

600833 SP-SMSU 1765503,58 13/ABR/2011  x    

649145
Fundação  da  Criança  do

Adolescente/BA
6000000 29/DEZ/2011  x    

638466 RJ-SSP 3815000 26/DEZ/2011  x    

638432
Forum  Brasileiro  de

Segurança pública/SP
5029391,04 28/FEV/2011  x    

638413
Secretaria  de  Estado  da

Defesa Social/AL
6025773,6 16/DEZ/2011  x    

638355

Secretaria  de  Estado  de

Segurança  Publica  e

Defesa Social/DF

11540724 26/JUL/2011  x    

638283
Governo  do  Estado  de

Roraima/RR
3606920,24 12/MAI/2011  x    

638219

Fundo  Estadual  da

Seguranca  Publica  –

Funesp/GO

5000000 26/ABR/2011  x    

600244

Secretaria  de  Estado  da

Seguranca  Publica  e  da

Defesa Social/RN

1049772,59 26/DEZ/2011  x    

Da amostra selecionada, apenas o Convênio nº 599614, no valor de R$ 5.072.417,66, cuja vigência teve
início em 24.12.2007 e  término  previsto  para  24.06.2011,  foi objeto  de  fiscalização,  resultando  no 
Relatório de Acompanhamento CGFIS/DEAPSEG nº 024/2011, de 16.09.2011.

Nesse  sentido,  não  obstante  a  conclusão  consignada  em  relatório  de  técnico  responsável  pela
fiscalização  do  convênio  nº  599614,  quanto  à  sua   regularidade,  verificou-se  um  aumento  dos
custos/despesas  cujo montante inicial passou de R$ 5.072.417,66 para R$ 5.997.442,63,  ou seja, o
incremento de 18,24% sem alterações na meta física.

Considerando que não foram planejadas fiscalizações para a totalidade dos convênios da amostra, há
fragilidade  na  sistemática  de  acompanhamento  de  convênios.  O extenso  prazo  em que  os  recursos
ficaram à disposição do convenente, em média de 18 meses, sem controle primário efetivo por parte do
concedente,  pode prejudicar a efetiva aplicação dos recursos no objeto pactuado e acarretar prejuízo de
aspecto financeiro e quanto a sua efetividade.

Causa:

Fragilidade  nos  mecanismos  de  controles  internos  administrativos,  no  acompanhamento  das
transferências  efetivadas  pela  Unidade,  tendo  em vista  que  situação  em comento  é  recorrente  de
exercícios anteriores, sendo de responsabilidade do Coordenador-Geral de Fiscalização de Convênios a
implantação de rotina de planejamento para realização das fiscalizações.

Manifestação da Unidade Examinada:

Instado  a  se  manifestar  sobre  os  fatos,  em resposta  a  solicitação  de  auditoria  nº  201203685/07,  a
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Unidade informou por meio do Ofício 1512, de 05.04.2012, “Quanto à falta de fiscalização in loco, bem
como a ausência de  planejamento dos demais convênios acima citados,   a  Coordenação-Geral  de
Fiscalização de Convênios-CGFIS, conta no exercício sob exame, com apenas 8 (oito) servidores para
realização  das fiscalizações,  análises  das prestações de  contas,  instauração  de  tomada de  contas
especiais,  respostas  aos  órgãos  de  controle,  além  das  demais  atribuições  inerentes  à  gestão  da
execução dos convênios celebrados pela SENASP.  Portanto,  o  quantitativo de  servidores não está
proporcional ao número de transferências celebradas pela UJ, todavia, os recursos materiais  são
satisfatórios.  Com  vistas  a  solucionar  a  falta  de  conhecimento  do  corpo  técnico,  solicitou-se  a
inscrição  de  4  (quatro)  servidores  em cursos  específicos,  para  atuarem como  multiplicadores  na
disseminação  dos conhecimentos adquiridos,  nos módulos de  registro  e  análise  das prestações de
contas no Sistema de Convênios.”

Análise do Controle Interno:

Quanto à manifestação da Unidade, verifica-se que a falta de fiscalização resulta de questões de ordem
estrutural: a) carência de pessoal; b) falta de treinamento e capacitação dos servidores disponíveis e, c)
falta  de definição quanto às atribuições dos servidores e  dos setores responsáveis pela  aplicação de
procedimentos de fiscalização e de prestação de contas, haja vista a alegação da falta de conhecimento
do sistema de convênios. Todavia, consta da Portaria nº 1821, de 13.10.2006, que aprova o Regimento
Interno da Secretaria Nacional de Segurança Pública-SENASP atribuições claras ao Departamento de
Execução  e  Avaliação  do  Plano  Nacional  de  Segurança  Pública-DEAPSEG:  I  –  acompanhar  a
implementação  técnica  e  financeira  dos  programas  estratégicos  do  Governo  Federal  nos  Estados,
Municípios  e  Distrito  Federal,  tendo  por  base  o  PNSP  e  os  fundos  federais  de  segurança  pública
destinados a  tal  fim;  IV -  auxiliar  a  fiscalização  da  aplicação  dos recursos  do  Fundo Nacional de
Segurança Pública, bem como às suas Coordenações, CGATEC, CGOF e CGFIS as quais competem:
coordenar  e  fiscalizar  a  implementação técnica e  financeira  dos programas estratégicos.....;  planejar,
coordenar e controlar a execução das atividades de execução orçamentária e financeira dos recursos
administrados pela Secretaria, bem como acompanhar e controlar a adequada aplicação dos recursos;
assegurar que os objetivos propostos nos convênios celebrados sejam realizados com economicidade,
eficiência, eficácia e efetividade e, verificar o fiel cumprimento do projeto básico, plano de trabalho,
termo de convênio, nos termos da legislação vigente.

Tais  situações  importam  na  necessidade  de  avaliação  dos  processos  internos,  seu  desenho,  e  do
conhecimento das tarefas delegadas aos setores e  servidores, de modo a se  conhecer não somente a
alocação da força de trabalho, mais também sua funcionalidade de forma efetiva.

Ressaltamos,  porém,  nossa  limitação  quanto  à  análise  do  atendimento  da  eficácia  do  convênio  nº
599614, não obstante o parecer positivo do fiscal, haja vista não termos aplicado procedimentos para
avaliar o cumprimento do objeto e para mensurar as variações de preços ocorridas.

Por fim, verifica-se que fica evidenciada a fragilidade nos controles internos administrativos quanto à
aplicação  de  rotina  de  controle  para  acompanhamento,  quer  in  loco,  quer  por  meio  de  sistema  de
monitoramento, para cobrança dos resultados parciais e finais dos objetos pactuados.

Recomendações:

Recomendação 1:

Estruturar  o  setor  responsável,  com  um  quantitativo  de  pessoal  suficiente  pela  fiscalização,
acompanhamento e monitoramento, quanto ao cumprimento do objeto pactuado através de transferência
voluntária, com vistas a dar celeridade na análise tempestiva das prestações de contas.

3.3. Subárea - APOIO IMPLEM. POLÍTICAS DE SEGURANÇA CIDADÃ
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3.3.1. Assunto - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS

3.3.1.1. Informação

Trata-se da Ação 8857 - Apoio à Implementação de Políticas de Segurança Cidadã, cuja finalidade é
garantir o acesso dos moradores de territórios conflagrados, especialmente os adolescentes e jovens em
situação de  risco  social ou  em conflito,  às  políticas que  visam garantir  o  exercício  da  justiça  e  da
cidadania.

A  execução  se  dá  por  meio  de  articulação  com  os  diversos  Ministérios,  Secretarias,  Conselhos,
Organizações  da  Sociedade  Civil  de  Interesse  Público  e  demais  entes  da  Federação,  de  forma  a
promover  a  integração  das ações.  As formas de  execução são: celebração  de  convênios,  contratos,
acordos, termos de Parceria e outros instrumentos congêneres com estados, municípios, organizações da
sociedade civil de interesse  público e  organismos internacionais para  implementação de ações e, em
alguns casos, em que o MJ considere conveniente, este poderá executá-la diretamente.

O montante  de recursos executados nesta  Ação,  no exercício de 2011, está  discriminado no quadro
abaixo:

Ação Governamental Despesa Executadas (R$)

% da Despesa Executada da Ação

em relação à despesa Executada do

Programa

Ação: 8857 - Apoio ao Reaparelhamento

das Instituições de Segurança Pública
70195203,57 9,01%

Fonte: Siafi e Sigplan

 

3.3.2. Assunto - INDENIZAÇÕES

3.3.2.1. Informação

Durante  o  exercício  de  2011  foi  realizado  trabalho  de  auditoria  no  âmbito  da  SENASP  sobre  o
funcionamento da Força Nacional de Segurança Pública - FNSP para se avaliar a pertinência dos valores
pagos a título de diárias aos servidores cedidos por força de parcerias. A seguir é apresentado um breve
resumo do escopo de tal trabalho e dos resultados obtidos.

Relatório nº 201114351 – Departamento da Força Nacional de Segurança Publica

O objetivo do trabalho foi verificar a  forma de suprimento de mão-de-obra na FNSP, englobando o
pagamento de diárias e outras questões legais atinentes à concepção da Força Nacional de Segurança
Pública e ao desenvolvimento de suas atividades.

Quanto às diárias, foram verificados pagamentos continuados aos colaboradores eventuais da FNSP. A
análise abrangeu os Processos de Concessão de Diárias e Passagens referentes ao período de 01/01/2008
até 30/09/2011, sendo que a amostra contemplou 30 colaboradores, selecionados aleatoriamente dentre
aqueles mobilizados à época em Brasília. Nos processos foram analisados, entre  outros, os seguintes
aspectos: identificação do destino, a finalidade da concessão e a justificativa para o caráter continuado
do  pagamento  de  diárias,  bem  como  a  verificação  das  atividades  desenvolvidas  pelos  servidores
(colaboradores eventuais) mobilizados no MJ.
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Também foi objeto de verificação a composição do quadro de pessoal da FNSP. A análise abrangeu o
conhecimento da estrutura da Unidade e as atividades desempenhadas pelos colaboradores eventuais em
cada área.

Sobre a fundamentação legal para atuação da FNSP, foi realizada a análise da base legal de sua criação e
de sua atuação, abrangendo aspectos de gestão e alcançando as áreas administrativas e finalísticas.

A  FNSP  foi  criada  por  meio  do  Decreto  nº  5.289/2004  para  desenvolver  atividades  destinadas  à
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio da celebração
de convênios de cooperação federativa firmados com os estados e com o Distrito Federal, os quais são
disciplinados pela  Lei nº  11.473/2007. A FNSP pode ser empregada em qualquer parte  do território
nacional, de forma transitória, mediante solicitação expressa do respectivo Governador de Estado ou do
Distrito Federal.  Trata-se de um Programa de Cooperação Federativa.

O contingente mobilizável da FNSP é composto por servidores que tenham recebido do Ministério da
Justiça treinamento especial para atuação conjunta; integrantes das polícias federais; e dos órgãos de
segurança  pública  dos  estados  que  tenham  aderido  ao  programa  de  cooperação  federativa.  Os
treinamentos ocorrem no Batalhão Especial de Pronto Emprego – BEPE, localizado em Luziânia/GO.
Durante o treinamento e enquanto mobilizados, esses servidores ficam sob a coordenação do Ministério
da Justiça, sem deixar, entretanto, de integrar o quadro funcional de seus respectivos órgãos de origem,
recebem diárias como colaboradores eventuais e são providos de assistência médica e de seguro de vida
e  de  acidentes,  para  cobertura  quando  vitimados  em atuação  nas  operações  desencadeadas  pelo
DFNSP/SENASP.

Compete  ao  Ministro  de  Estado  da  Justiça  determinar  o  emprego  da  FNSP,  que  será  episódico  e
planejado. O ato que determinar o emprego da FNSP conterá a delimitação da área de atuação e do
prazo nos quais as atividades da Força serão desempenhadas; a indicação das medidas de preservação da
ordem pública a serem implementadas; e as diretrizes que nortearão o desenvolvimento das operações de
segurança pública.

Dentre  os  resultados  obtidos  com este  trabalho,  foi  identificada  a  concessão  de  diárias  de  forma
continuada a servidores mobilizados pela FNSP para realizarem atividades administrativas no âmbito do
Ministério da Justiça sem o amparo legal.

Para  tanto,  foram  produzidas  as  seguintes  recomendações  à  SENASP,  as  quais  estão  sendo
acompanhadas pela CGU:

“Mobilizar  servidores  dos  estados  e  do  Distrito  Federal  para  comporem  o  efetivo  da  FNSP
exclusivamente para o desempenho das atividades previstas nos art. 3º da Lei nº 11.473/2007 e no art.
2º do Decreto nº 5.289/2004, haja vista a falta de amparo legal para mobilização para o exercício de
atividades administrativas no âmbito do Ministério da Justiça, conforme alerta o contido no item 39
do Parecer nº 04/2011/GAB/CONJUR/MJ, de 26/04/2011.”

“Promover  a  dispensa  dos servidores  mobilizados pelo  DFNSP  que  estejam exercendo atividades
incompatíveis com aquelas para as quais foram convocados, ou seja, com desvio de função, e os que
labutam em outros órgãos/departamentos do Ministério da Justiça, com a respectiva interrupção do
pagamento das diárias.”

“Apresentar o cronograma de desmobilização dos servidores que exercem atividades administrativas
no  âmbito  do  DFNSP,  órgão  da  estrutura  organizacional  do  Ministério  da  Justiça,  e  percebem
remuneração por meio de diárias, haja vista que não há previsão legal à sua mobilização, conforme
ressaltado no Parecer nº 04/2011 – GAB/CONJUR/MJ, de 26/04/2011, verificando a possibilidade de
se utilizar durante o período de desmobilização servidores do Distrito Federal, haja vista que não há
que  se  falar  em  pagamento  de  indenização  na  forma  de  diárias,  o  que  atende  ao  princípio  da
economicidade.”

“Definir,  primeiramente,  o  quantitativo  de  servidores  necessários  à  realização  das  atividades
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eminentemente  operacionais  de  competência  do  DFNSP,  promovendo,  posteriormente,  a
desmobilização do excesso de contingente.”

“Para a realização das atividades administrativas de competência do DFNSP, definir  aquelas que
exigem conhecimento específico e alocar pessoal de acordo com a periodicidade necessária para a
sua  realização,  devendo  para  as  demais  atividades  puramente  administrativas  buscar  os  meios
necessários junto ao Ministério da Justiça para o provimento das referidas vagas.”
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