
PROGRAMA: 2070 - Segurança Pública com Cidadania 
 

Referência Acompanhamento 
Indicador 

Unid. 
Medida Data Índice Data Índice 

Déficit de vagas no 
Sistema Penitenciário 

e Criminal 
Unidade 31/12/2010 197.976 30/06/2012 240.503 

Número de vítimas de 
acidentes fatais nas 
rodovias federais 

Unidade 31/12/2010 8.623 31/12/2012 7.601 

População carcerária Unidade 31/12/2010 496.251 30/06/2012 549.577 
Proporção da 

população feminina 
que se sente segura 
na cidade onde vive 

% 01/12/2009 50,5 31/12/2009 50,5 

Proporção da 
população que se 
sente segura na 
cidade onde vive 

% 01/12/2009 52,8 31/12/2009 52,8 

Taxa de Homicídio 1/100.000 31/12/2009 26,9 31/12/2010 27,4 
Taxa de homicídio de 
pessoas negras do 
sexo masculino com 
idade de 15 a 29 anos 

1/100.000 31/12/2009 134,1 31/12/2010 133,4 

Taxa de homicídios de 
pessoas de 15 a 29 

anos do sexo 
masculino 

1/100.000 31/12/2009 104,4 31/12/2010 101,4 

 
 
Observações: 
Proporção da população feminina que se sente segura na cidade onde vive - Não foi publicada nova referência de 
atualização do indicador. Proporção da população que se sente segura na cidade onde vive - Não foi publicada nova 
referência de atualização do indicador. 
 
 
OBJETIVO: 0825 - Aprimorar o combate à criminalidade, com ênfase em medidas de prevenção, assistência, repressão 
e fortalecimento das ações integradas para superação do tráfico de pessoas, drogas, armas, lavagem de dinheiro e 
corrupção, enfrentamento de ilícitos característicos da região de fronteira e na intensificação da fiscalização do fluxo 
migratório. 
 
Órgão Responsável: Ministério da Justiça 
 
Análise Situacional do Objetivo 
O Plano Estratégico de Fronteiras, instituído pelo Decreto nº 7.496 de 08 de junho de 2011, é coordenado pelos 
Ministério da Justiça, da Defesa e da Fazenda, e tem como diretrizes básicas a integração, colaboração, 
compartilhamento de dados, informações e conhecimentos entre os agentes de segurança pública, fiscalização e defesa, 
com intuito de prevenir e reprimir de modo efetivo os delitos transfronteiriços e os delitos praticados na faixa de fronteira 
brasileira. O Plano Estratégico de Fronteiras estabelece em seus eixos o fortalecimento das operações na faixa de 
fronteira em caráter permanente, com o uso de inteligência, tecnologia avançada e investimento maciço no 
reaparelhamento das forças de segurança atuante nas regiões . No escopo desse plano, a Secretaria Nacional de 
Segurança Pública - SENASP é responsável pelo desenvolvimento da Estratégia Nacional de Fronteiras, que tem como 
propósito gerenciar as diversas ações e projetos estruturantes previstas no Plano Estratégico de Fronteiras, com foco no 
fortalecimento das instituições de segurança pública, na prevenção e repressão efetiva dos delitos praticados na faixa de 
fronteira brasileira, a serem implementadas através da articulação e envolvimento dos Estados e Municípios fronteiriços. 



Houve adesão total dos Estados fronteiriços - AC, AP, AM, MT, MS, PA, PR, RO, RR, RS e SC - ao Plano, reforçando as 
responsabilidades mútuas entre a União e os Estados em busca do combate aos crimes praticados nas fronteiras do 
Brasil. O pacto oficializado com os entes federados se apóia nos seguintes eixos: 
 
01)Apoio ao Reaparelhamento dos Órgãos Estaduais de Segurança Pública; 
02) Capacitação; 
03) Procedimentos Operacionais de Atuação nas Fronteiras; 
04) Grupo de Trabalho de Radiocomunicação Integrada; 
05) Sistema de Radiocomunicação Digital; 
06) Diretrizes da Política de Pessoal para os Profissionais de Segurança Pública que atuamna Fronteira (PNUD); 
07) Pesquisa sobre Segurança Pública nas Fronteiras (UFRJ – Retis e NECVU); 
08) Apoio a Estruturação Logística da Força Nacional para atuação nas Fronteiras; 
09) Sistema de Videomonitoramento nas Fronteiras. 
 
Nesse sentido, os investimentos iniciaram-se em 2011, com o aporte financeiro de R$ 58.441.999,00 por meio de 27 
convênios voltados para atender o sistema de radiocomunicação, aviação e ao aparelhamento dos órgãos de segurança 
publica Estaduais. 
Em 2012 foram investidos R$ 149.903.569,59 nos 11 estados que integram a Fronteira para aquisição de equipamentos. 
O objetivo é fortalecer a capacidade de prevenção e repressão dos delitos praticados na faixa de fronteira, através do 
apoio à estruturação dos órgãos estaduais de segurança pública (inteligência, ações ostensivas das polícias militares, 
investigação das polícias civis e perícia), para: 
 
a )Estruturação de Unidades Especializadas de Fronteira; 
b) Estruturação de Unidades das Polícias Rodoviárias Estaduais; 
c) Estruturação de Unidades Policiais para atuação em vias fluviais e lacustres; 
d) Fortalecimento da Inteligência de Segurança Pública; 
e)Inovações tecnológicas de monitoramento e controle fronteiriço; 
f) Reaparelhamento de centros e postos integrados de segurança pública e fiscalização, e unidades das Polícias Civis, 
Militares e Perícia. 
 
O prazo de execução desses convênios pelas respectivas Secretarias de Segurança Pública é de 12 meses prorrogáveis 
por mais 12 meses, e ao final beneficiará 9.278 policiais militares, 2.425 policiais civis, 347 profissionais de perícia, 379 
unidades operacionais na fronteira em 141 municípios da Faixa de Fronteira. Outro investimento realizado foi o apoio 
para aquisição de sistema de radiocomunicação para as áreas de fronteira. Visando a implementação dessa ação 
estruturante, foi instituído um Grupo de Trabalho envolvendo inúmeros órgãos federais e estaduais (ANATEL, PF, PRF, 
DEPEN, ABIN, CENSIPAM, ICMBIO, FUNAI, IBAMA, SESGE, UFPR, UFTO, Secretarias de Segurança Pública dos 11 
Estados de Fronteira) com objetivo de estabelecer as diretrizes para implantação de sistemas de radiocomunicação e 
definir requisitos mín imos para o investimento do Governo Federal. A partir dessas e outras definições técnicas, foram 
definidos investimentos na ordem de R$ 134.134.613,84 a serem desembolsados pela União em três parcelas (2012, 
2013 e 2014), para que os Estados apresentassem seus projetos para implementação dos respectivos sistemas. Em 
2012 foram investidos mais de R$ 37 milhões neste projeto. Após a execução dos projetos e sua plena instalação, 
execução, tal ação abrangerá 117 municípios na faixa de fronteira e atenderá 297 unidades operacionais. Com intuito de 
valorizar os profissionais de Segurança Pública, foi contratada uma Consultoria através do PNUD para auxiliar a 
SENASP e os Estados de Fronteira a consolidar Diretrizes de Política de Pessoal para os Pro fissionais de Segurança 
Pública que atuam na Fronteira. Foi realizada uma pesquisa com todas as instituições dos Estados de Fronteira, 
respondida eletronicamente por cerca de 7000 profissionais que atuam na fronteira, bem como , uma primeira reunião 
com gestores de recursos humanos no município de Chuí-RS. Nesse cenário de valorização, a SENASP realizou, no 
âmbito da ENAFRON, 12 cursos e capacitação de 510 p ro fissionais em diversas áreas, tais como : inteligência 
financeira, operações de inteligência, gestão da política de segurança pública na fronteira, unidades especializadas de 
fronteira, produção do conhecimento, análise criminal, etc; executados na grande maioria em municípios fronteiriços, 
para enfrentamento às organizações criminosas. Cabe ressaltar que devido às estratégias transversais de Segurança 
Pública, em 2012, foi assinado o termo de Cooperação com a Secretaria Nacional de Justiça – SNJ – com o objetivo de 
estabelecer ações entre a SENASP e a SNJ que permitam promover a segurança pública de qualidade à população, 
combater a lavagem de dinheiro e o crime organizado transnacional, implementar medidas constantes na Política 
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas para as regiões de fronteira, promover a recuperação de ativos e o 
aprimoramento da cooperação jurídica internacional, capacitar atores de segurança e justiça, intensificar o controle e a 



fiscalização das fronteiras, cooperar em ações estruturantes, inovações tecnológicas, inteligência de segurança pública e 
outras ações que busquem otimizar a prevenção e a repressão aos crimes transfronteiriços em parceria com Órgãos 
Estaduais de Segurança Pública. Por fim, foi assinado Termo de Cooperação entre a SENASP e a UFRJ para realização 
da pesquisa sobre segurança públicas nos 11 estados de fronteira. O levantamento das informações socioeconômicas e 
demográficas está previsto para ser iniciado no primeiro semestre de 2013. Os investimentos totais da SENASP no 
Programa ENAFRON em 2012 foi de R$ 192.435.192,04, incluindo todos os convênios, capacitações, encontros, 
reuniões de avaliações, acompanhamento e fiscalização. Para 2013, na relação dos estados destacamos os seguintes 
desafios: -Priorização e envolvimento da alta gestão, órgãos e profissionais (Secretarias de Segurança Pública, Polícia 
Militar, Polícia Civil, Perícias, Inteligência, etc); 
 
-Implementação dos Planos Estaduais por Lei ou Decreto; 
-Investimento em efetivo, política de pessoal e infraestrutura; 
-Cooperação entre Estados (fronteiras e divisas); 
-Funcionamento efetivo dos Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteira (GGIFs), Câmara Temática de Fronteira 
(CT/Fron); 
-Induzir o envolvimento dos municípios; 
-Otimização da articulação entre as ações dos órgãos de segurança pública dos países vizinhos. Experiências exitosas: 
(Operação Simultânea PR, SC, RS / Operações GGIFs); 
-Capacitação dos profissionais que efetivamente atuamna fronteira (especialmente na linha de fronteira); 
-Implementação dos Núcleos de Inteligência na Fronteira; 
-Integração e colaboração efetiva e cotidiana entre os órgãos de segurança pública, defesa, fiscalização e demais 
atores; 
-Encaminhamento dos dados nos prazos pactuados (indicadores ENAFRON); 
-Execução dos convênios e atualização do SICONV nos prazos pactuados; 
 
Metas 2012-2015 
 
- 100% de estados federados e Distrito Federal equipados com pelo menos um Laboratório de Tecnologia contra 
a Lavagem de Dinheiro (LABs) em condições adequadas de operação 
 
Análise Situacional da Meta 
Em dezembro de 2012 foram assinados 8 novos acordos para implantação de Laboratórios de Tecnologia contra a 
Lavagem de Dinheiro com Estados Federados da Região de Fronteira, MT, MS, AC, AP, RO, RR, AM, PA. A medida visa 
alcançar principalmente estados do Norte e Centro-Oeste, já que atualmente a maior parte dos 17 Laboratórios 
existentes no Brasil se localiza no eixo Sul-Sudeste. Além disso, o Estado da Paraíba e a Receita Federal também 
firmaram acordos no ano de 2012, ampliando, assim, a rede LAB. Já estão em funcionamento LABs em 10 Estados da 
Federação e alguns Estados já contam com mais de um LAB. 
 
Quantidade alcançada 
37 
Data de Referência 
31/12/2012 
 
 

Regionalização da 
Meta 

Total Unidade Qtde. Alcançada Data 

Região Centro-Oeste 4 unidade 2 09/11/2012 
Região Nordeste 9 unidade 1 09/11/2012 
Região Norte 7 unidade 0 09/11/2012 

Região Sudeste 4 unidade 4 09/11/2012 
Região Sul 3 unidade 3 09/11/2012 

 
 
- 100% dos estados federados e Distrito Federal, com pelo menos um núcleo de enfrentamento ao tráfico de 
pessoas e um pos to avançado de atendimento humanizado ao migrante 



 
Análise Situacional da Meta 
Ao longo de 2012 foram implantados seis novos Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas nos seguintes 
Estados: Amapá, Alagoas, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Distrito Federal e Paraná. Para 2013 estão previstas a 
implantação de mais oito Postos Avançados de Atendimento Humanizado ao Migrante em Estados de fronteira seca, a 
serem definidos a partir de realização de diagnóstico do fenômeno do tráfico de pessoas em regiões de fronteiras. 
Estados que possuem Núcleos e Postos concomitantemente – Amazonas, Pará, Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo e 
Acre. Estados que possuem somente Núcleos – Amapá, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio 
Grande do Sul, Goiás e Distrito Federal. 
 
Quantidade alcançada 
22 
Data de Referência 
31/12/2012 
 
 

Regionalização da 
Meta 

Total Unidade Qtde. Alcançada Data 

Região Centro-Oeste 4 unidade 0 06/11/2012 
Região Nordeste 9 unidade 1 06/11/2012 
Região Norte 7 unidade 3 06/11/2012 

Região Sudeste 4 unidade 2 06/11/2012 
Região Sul 3 unidade 0 06/11/2012 

 
 
- 150.717 kg de cocaína (cloridrato, pasta base, crack e outra formas de apresentação) apreendida 
 
Análise Situacional da Meta 
Considerando as apreensões do Departamento de Polícia Rodoviária Federal (5.622,611 Kg), da Polícia Federal 
(19.874,62 Kg) e das Secretarias de Segurança Pública dos Estados de Fronteira *(80.371 Kg), foram apreendidos 
05.868,23 Kg de cocaína no ano. Um dos fatores que prejudicou a meta foi a greve dos policiais federais no período de 
agosto e setembro de 2012. Para o ano de 2013, a expectativa é de ampliação de investigações de tráfico de drogas 
com o consequente aumento da quantidade de apreensões de cocaína. (*) Dados fornecidos pelos estados RS, SC, MT, 
MS, RO, AC, AM, RR, AP e PA. 
 
Quantidade alcançada 
107.304,34 
Data de Referência 
31/12/2012 
 
 

Regionalização da 
Meta 

Total Unidade Qtde. Alcançada Data 

Região Centro-Oeste 42.855 kg 86.664,4 31/12/2012 
Região Nordeste 11.902 kg 3.120,51 31/12/2012 
Região Norte 25.307 kg 4.889,09 31/12/2012 

Região Sudeste 58.806 kg 4.713,29 31/12/2012 
Região Sul 11.847 kg 7.917,05 31/12/2012 

 
 
- 325 Sistemas de Monitoramento e Controle Fronteiriço implantados 
 
Análise Situacional da Meta 



A SENASP, como indutora da política de segurança pública, apoiará a partir de 2013 a implantação de sistemas de 
videomonitoramento em 64 municípios de fronteira, de acordo com as ações previstas na estratégia nacional de fronteira 
para os Estados . Em 2012 foram criados os critérios e requisitos para implantação do sistema de videomonitoramento. 
 
- 52.000 armas de fogo apreendidas 
 
Análise Situacional da Meta 
Em 2012 foram apreendidas 7.193 armas de fogo por meio de operações da Polícia Rodoviária Federal e operações da 
ENAFRON. 
 
Quantidade alcançada 
7.193 
Data de Referência 
31/12/2012 
 
 

Regionalização da 
Meta 

Total Unidade Qtde. Alcançada Data 

Região Centro-Oeste 14.560 unidade 799 31/12/2012 
Região Nordeste 5.720 unidade 249 31/12/2012 
Região Norte 1.040 unidade 849 31/12/2012 

Região Sudeste 26.520 unidade 543 31/12/2012 
Região Sul 4.160 unidade 4.753 31/12/2012 

 
 
- 80 pessoas indiciadas por crimes relacionados ao tráfico de pessoas 
 
Análise Situacional da Meta 
Em consulta aos sistemas informatizados do DPF, verificou-se que entre janeiro e outubro de 2012, foram instaurados 40 
Inquéritos Policiais para a apuração do Tráfico Internacional de Pessoas, resultando em 10 indiciamentos, distribuídos 
entre os Estados de Santa Catarina (04), Goiás (02), Rondônia (02), São Paulo (01) e Pará (01). No ano de 2012, foi 
realizada uma importante iniciativa de estruturação da Unidade de Repressão ao Tráfico de Pessoas - URTP, que 
passou a contar com a dedicação de equipe exclusiva e com estrutura física própria. A URTP promoveu a realização de 
um evento de capacitação para 50 Policiais Federais em Goiânia/GO, em maio/2012. Além disso, foi instituído o projeto 
de estudo de diagnóstico de necessidade de criação das Delegacias de Repressão a Crimes Violadores de Direitos 
Humanos, para cada uma das 27 unidades da PF nos Estados. 
 
Quantidade alcançada 
10 
Data de Referência 
30/10/2012 
 
 

Regionalização da 
Meta Total Unidade Qtde. Alcançada Data 

Região Centro-Oeste 28 pessoas 2 31/10/2012 
Região Norte 32 pessoas 3 31/10/2012 
Região Sul 20 pessoas 5 31/10/2012 

 
 
- Ampliar a aderência do Brasil às recomendações internacionais sobre prevenção e combate à lavagem de 
dinheiro e ao financiamento do terrorismo Análise Situacional da Meta 
No que se refere à lavagem de dinheiro, em 2012 o Brasil obteve importantes resultados para sanar as deficiências 
apontadas no relatório do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), tais como a aprovação da Lei n.º 12.683/12, 
que altera a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem 



de dinheiro, bem como a adoção de normas infralegais pelos órgãos reguladores, como seguem: 
 
1) Resolução COAF n.º 21, de 20 de dezembro de 2012; 
2) Resolução COAF n.º22, de 20 de dezembro de 2012; 
3) Resolução COAF n.º 23, de 20 de dezembro de 2012; 
4) Circular Banco Central n.º 3583, de 12 de março de 2012; 
5) Carta-Circular n.º 3542, de 12 de março de 2012; 
6) Instrução CVM n.º 523, de 28 de maio de 2012; 
7) Circular SUSEP n.º 445, de 2 de julho de 2012. 
 
- Ampliar de 10.400.000 para 24.000.000 os procedimentos de fiscalização de pessoas nas rodovias federais 
Análise Situacional da Meta 
A meta refere-se à ampliação do número acumulado de 10.400.000 de procedimentos de fiscalização de pessoas nas 
rodovias federais realizados no período 2008-2011 para o total de 24.000.000 no período 2012-2015. Em 2012, foram 
fiscalizadas 4.094.088 pessoas nas rodovias federais. 
 
Quantidade alcançada 
4.094.088 
Data de Referência 
31/12/2012 
 
 

Regionalização da 
Meta 

Total Unidade Qtde. Alcançada Data 

Região Centro-Oeste 15 % 7 31/12/2012 
Região Nordeste 27 % 23 31/12/2012 
Região Norte 10 % 11 31/12/2012 

Região Sudeste 25 % 29 31/12/2012 
Região Sul 23 % 30 31/12/2012 

 
 
- Ampliar de 1.195.641 para 5.314.891 o número de ações de fiscalização nas fronteiras (pessoas, veículos, 
aeronaves e embarcações) 
 
Análise Situacional da Meta 
Foram realizadas 9.270.735 registros de fiscalização de pessoas, veículos e embarcações nas áreas de fronteira 
considerando os esforços dos órgãos federais e estaduais competentes. 
 
Quantidade alcançada 
9.270.735 
Data de Referência 
31/12/2012 
 
- Ampliar de 6.300.000 para 9.000.000 o número de documentos de viagem e identidades de estrangeiros 
emitidos 
 
Análise Situacional da Meta 
A meta refere-se à ampliação do número acumulado de 6.300.000 de documentos de viagem e identidades de 
estrangeiros emitidos no período 2008-2011 para o total de 9.000.000 no período 2012-2015. Com relação, 
especificamente, ao número de documentos de viagem expedidos, foram emitidos, até 30/10/2012, 1.649.182 (um 
milhão seiscentos e quarenta e nove mil e cento e oitenta e dois), com projeção de aproximadamente 2.000.000 (dois 
milhões) para todo o período de 2012. Há de se ressaltar que a expedição de passaporte no País é suscetível às 
variações principalmente do dólar e euro, e no corrente ano, foi impactada pela grave crise econômica que assolou a 
Comunidade Internacional. Com relação à expedição de cédulas de identidades de estrangeiros, foram expedidos até 
30/10/2012, 104.613 (cento e quatro mil e seiscentos e treze) documentos, com projeção de fechamento do ano de 



2012, com o total de 124.000 cédulas de identidade de estrangeiros. Dessa forma, considerando que a situação 
econômica já está entrando numa fase de estabilização, crê-se que, com o aumento natural da população, associada à 
estabilização da crise econômica internacional, haverá a possibilidade do cumprimento da meta em 2015, com a 
expedição de 9.000.000 (milhões) de documentos de viagem e identidades de estrangeiros. 
 
Quantidade alcançada 
1.753.795 
Data de Referência 
30/10/2012 
 
- Ampliar de 68.000.000 para 90.000.000 o número de registros de entrada e saída de pessoas no território 
nacional 
 
Análise Situacional da Meta 
A meta refere-se à ampliação do número acumulado de 68.000.000 de registros de entrada e saída de pessoas no 
território nacional apurados no período 2008-2011 para o total de 90.000.000 no período 2012-2015. No tocante à meta 
de ampliação do número de registros de entrada e saída de pessoas do território nacional, informa-se que, conforme 
consultas ao Sistema de Tráfego Internacional (STI), foram realizados 18.426.669 (dezoito milhões, quatrocentos e vinte 
e seis mil, seiscentos e sessenta e nove) registros de movimentos migratórios no período de 01/01/2012 a 30/10/2012, 
prevendo-se que, até o fim de 2012, este número ultrapasse os 22 milhões de registros. Considerando os números 
apresentados, estima-se que, no período de quatro anos compreendidos entre 2012 e 2015, a meta seja alcançada. 
Importante ressaltar que se encontra em andamento a execução de projeto de substituição e ampliação do parque 
tecnológico utilizado no controle migratório, o que viabilizará a implantação do STI em todos os pontos de fiscalização e, 
por consequência, aumentará ainda mais o número de registros, destacando-se também a realização de grandes 
eventos nos anos de 2013 (Jornada Mundial da Juventude e Copa das Confederações) e 2014 (Copa 2014). 
 
Quantidade alcançada 
18.426.669 
Data de Referência 
30/10/2012 
 
- Ampliar em 15% o número de investigações concluídas (inquéritos relatados), chegando a um total de 310.778 
Análise Situacional da Meta 
 
Até o dia 31/09/2012 o número de inquéritos policiais relatados (concluídos) foi de 41.960, o que dá uma méd ia de 4.662 
inquéritos por mês em 2012. O Departamento de Polícia Federal incrementará as atividades de controle interno das 
atividades de polícia judiciária (consolidar as "inspeções" e implementar de forma efetiva as "correições parciais"), além 
de trabalhar para o finalização do projeto "e-Po l", consistente com o novo sistema de gestão das atividades de polícia 
judiciária e de inquérito policial eletrônico, para avançar no alcance da meta. 
 
Quantidade alcançada 
41.960 
Data de Referência 
30/09/2012 
 
 

Regionalização da 
Meta 

Total Unidade Qtde. Alcançada Data 

Região Centro-Oeste 11 % 11,3 30/09/2012 
Região Nordeste 18 % 19,6 30/09/2012 
Região Norte 10 % 9,2 30/09/2012 

Região Sudeste 43 % 41,3 30/09/2012 
Região Sul 18 % 18,6 30/09/2012 

 
 



- Aquisição de 15 veículos scanner para operações de fronteiras 
 
Análise Situacional da Meta 
Foram adquiridos 5 veículos scanner, ainda em 2011, ao custo unitário de R$ 2.580.715,20. O recebimento definitivo se 
deu em novembro de 2012. A demora deveu-se a fatores externos: trâmites aduaneiros (prazos extensos e ocorrência 
de greve da Receita Federal), necessidade de alterações no DENATRAN para inclusão de novo código para o modelo 
do veículo, v isto tratar-se de modelo internacional sem código correspondente até então, e regulamentação junto à 
Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN. Os equipamentos estão operando plenamente e com resultado positivo 
(aumento na quantidade de apreensões de drogas), desde novembro de 2012, nos estados de Santa Catarina, Paraná, 
Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia. 
 
Quantidade alcançada 
5 
Data de Referência 
31/12/2012 
 
 

Regionalização da 
Meta 

Total Unidade Qtde. Alcançada Data 

Região Centro-Oeste 3 unidade 2 31/12/2012 
Região Norte 8 unidade 1 31/12/2012 
Região Sul 4 unidade 2 31/12/2012 

 
 
- Capacitação e treinamento, pelo CNCP, de 6.800 agentes públicos que atuam no combate à pirataria 
 
Análise Situacional da Meta 
Foram capacitados, em 2012, o total de 1.058 agentes públicos que atuam no combate à pirataria. 
 
Quantidade alcançada 
1.058 
Data de Referência 
14/08/2012 
 
 

Regionalização da 
Meta 

Total Unidade Qtde. Alcançada Data 

Região Centro-Oeste 20 % 7,4 07/08/2012 
Região Nordeste 20 % 0 14/08/2012 
Região Norte 15 % 0 07/08/2012 

Região Sudeste 25 % 92,6 14/08/2012 
Região Sul 20 % 0 07/08/2012 

 
 
- Consolidar mecanismos estratégicos de cooperação e planejamento integrado com organismos internacionais, 
com países fronteiriços, com entes públicos federais, estaduais e municipais, bem como com entes privados 
 
Análise Situacional da Meta 
O Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), Secretaria Nacional de 
Justiça (SNJ), Departamento de Polícia Federal (DPF) e Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF), tem 
trabalhado nas instâncias do Mercado Comum do Sul (Mercosul) e da União das Nações Sul-Americanas (UNASUL) 
para formalizar acordos e planos de ação conjuntos com os países membros desses organismos visando enfrentar os 
ilícitos do tráfico de pessoas, armas e drogas, lavagem de dinheiro e corrupção, além dos demais ilícitos característicos 
das regiões de fronteira. O trabalho demanda diversas rodadas de negociação para integração dos interesses de cada 
país membro. Especificamente no âmbito do Mercosul, no que se refere à lavagem de dinheiro, foi criado no segundo 



semestre de 2012 um grupo para propor um acordo sobre a repartição de bens confiscados. Nesse mesmo foro, sobre o 
tema do tráfico de pessoas, assinou-se uma declaração no primeiro semestre de 2012 com a intenção de firmar um 
acordo regional para o enfrentamento a esse ilícito. Em 2012, foi assinado o termo de Cooperação Técnica entre a 
Senasp e a SNJ com o objetivo de estabelecer ações que permitam promover a segurança pública de qualidade à 
população, combater a lavagem de dinheiro e o crime organizado transnacional, implementar medidas constantes na 
Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, promover a recuperação de ativos e o aprimoramento da 
cooperação jurídica internacional, capacitar atores de segurança e justiça, intensificar o controle e a fiscalização das 
fronteiras, cooperar em ações estruturantes, inovações tecnológicas, inteligência de segurança pública e outras ações 
que busquem otimizar a prevenção e a repressão aos crimes transfronteiriços em parceria com Órgãos Estaduais de 
Segurança Pública. Por fim, foi assinado em 31/10/2012, Termo de Cooperação entre a SENASP e a Universidade 
Federal do Rio de Janeiro - UFRJ para realização de pesquisa sobre segurança pública nos 11 estados de fronteira, com 
objetivo de obter informações socioeconômicas e demográficas. A pesquisa está prevista para iniciar no primeiro 
semestre de 2013. 
 
- Desenvolver e implantar novo Sistema de Controle de Atividades Financeiras, o S ISCOAF II, com vistas à 
modernização tecnológica para o fortalecimento da produção de inteligência financeira e da supervisão de 
setores econômicos no âmbito da prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo 
 
Análise Situacional da Meta 
Foi elaborado projeto básico do SICOAF II e estão sendo analisadas possibilidades de contratação do desenvolvimento 
do novo sistema informatizado. 
 
- Elaborar e implementar o 2º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 
 
Análise Situacional da Meta 
O II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – PNETP – foi instituído por meio do Decreto nº 7.901, de 4 
de fevereiro de 2013, que também institui a Coordenação Tripartite da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas, composta pelo Ministério da Justiça, Secretaria de Direitos Humanos e Secretaria de Política para as Mulheres, 
e o Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Conatrap), além da previsão de instituição de grupo 
interministerial para o monitoramento da execução do novo Plano. Estão sendo pactuados em sessões bilaterais com os 
Ministérios envolvidos os indicadores de monitoramento do cumprimento da meta. No âmbito da Coordenação Tripartite 
da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas está sendo pactuada a estratégia de gestão do II PNETP e 
a metodologia de avaliação do mesmo. 
 
- Implantação de 350 unidades de próprios nacionais residenciais nas fronteiras 
 
Análise Situacional da Meta 
A meta seria a contratação da construção de 170 unidades e da contratação do projeto para construção de 66 unidades 
no ano de 2012. Porém, a empresa ganhadora da licitação do primeiro projeto abandonou o contrato, sendo necessária 
a contratação da segunda, o que acarretou o atraso e impossibilitou o término do projeto neste ano. Quanto à segunda 
parte da meta, o Projeto Básico já foi encaminhado para a licitação. 
 
- Implantação de 51 Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteira (GGI-F) 
 
Análise Situacional da Meta 
Os Estados fronteiriços instituíram Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteira - GGIF ou Câmaras Temáticas de 
Fronteira no âmbito do GGIF do Estado. Os Estados do PR, MT, RS e MS implementaram GGIFs, sendo que o último 
implementou 04 pólos, mas todos ligados ao central. Os demais Estados, devido às suas características e 
peculiaridades, instituíram as Câmaras Temáticas de Fronteira, sendo eles AC, AP, AM, PA, RO, RR e SC. A partir do 
fortalecimento desses fóruns estaduais, a meta é induzir os municípios a instituírem Gabinetes de Gestão Integrada 
Municipais (GGIM). 
 
Quantidade alcançada 
14 
Data de Referência 
31/12/2012 



 
- Regionalização da Meta Total Unidade Qtde. Alcançada Data 
Faixa de Fronteira 51 unidade 14 31/12/2012 
 
- Implantação de um Plano de Aviação Policial em Segurança Pública 
 
Análise Situacional da Meta 
No âmbito da Coordenação de Aviação Operacional da Diretoria Executiva/DPF, estão em andamento diversos 
processos de aquisição de equipamentos que irão aumentar a capacidade operacional nas regiões de fronteiras. Entre 
eles, dois sistemas de missão embarcados para captação de imagens e gerenciamento de operação policial em solo 
com apoio de aeronaves tripuladas. Também se planeja a especialização de equipes para atuação em ambiente de 
florestas e fronteiras com o emprego da aeronave de porte intermediário AW 139, cuja entrega está prevista para o mês 
de maio de 2013. Está em curso, ainda, processo de aquisição de uma aeronave de asa fixa com autonomia para 
sobrevoar vastas regiões. Esta aeronave será equipada com um dos sistemas de missão. No âmbito da aviação 
operacional da Polícia Federal, foram adquiridos um helicóptero de porte médio e um avião bimotor King Air 350ER com 
sistema de missão operacional e macas para transporte de feridos. Além disso, adquiriuse um sistema de imageamento 
operacional que atenderá a frota de helicópteros do Órgão. Foi realizada ainda recuperação da aeronavegabilidade do 
parque do Departamento de Polícia  Federal. Foi estruturada na SENASP uma Assessoria Especial de aviação em 
Segurança Pública com a finalidade de construir, em parceria com os demais órgãos do Ministério e das unidades 
federadas, um legado permanente de gestão na aviação de segurança Pública. Em 2012, realizou as seguintes ações: 
- Integração da Aviação de Segurança Pública em Situações de Crise: criação do Plano de Mobilização Nacional de 
Aeronaves de Segurança Pública. 
- Desenvolvimento, emparceria com outros órgãos e com representantes das unidades federadas, uma proposta de 
legislação específica junto à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para regulamentação aeronáutica em Segurança 
Pública; 
- Elaboração de um referencial técnico para os repasses de recursos para aquisição de aeronaves pelos estados, 
motivado pela manutenção da segurança operacional de vôo e pelo alto valor agregado de investimento da União 
despendido na aquisição de aeronaves e no seu custeio; 
-Há previsão para implementação de um projeto de aviação em Segurança Pública específico para os 11 Estados de 
Fronteira. 
 
- Implantação do Diretório Nacional de Titulares de Marcas com o objetivo de facilitar o contato entre os 
servidores públicos que atuam no combate à pirataria e aos delitos contra a propriedade intelectual e à 
sonegação fiscal deles decorrentes e o titular da marca registrada no INPI, na forma da Resolução nº 01 de 03 de 
maio de 2011 do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual (CNCP). 
 
Análise Situacional da Meta 
Em 2012 o Diretório Nacional de Marcas foi reavaliado pelo Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a 
Propriedade Intelectual, tendo sido proposta a criação de grupo de trabalho para tratar do tema. 
 
- Implantar 12 Sistemas de Comunicação Integrados de Fronteiras 
 
Análise Situacional da Meta 
Há previsão de investimentos de R$ 131,6 milhões para a meta de implantação de sistemas de radiocomunicação nas 
fronteiras com interoperabilidade até 2014. Foram celebrados 8 convênios com os Estados do RS, SC, MT, MS, RO, AC, 
PA e AP, para implantação da tecnologia de radiocomunicação, com previsão de início de execução no primeiro 
semestre de 2013. Os Estados do Amazonas, Paraná e Roraima não tiveram seus projetos aprovados em 2012, em 
razão de não terem concluído as pesquisas mercadológicas, além de não atenderem a todos os requisitos estabelecidos 
em Portaria. Os Estados têm apresentado resistência à diretriz de utilização do mesmo tipo de tecnologia (requisito para 
interoperabilidade) para implantação dos sistemas. Dessa forma, demandam que a sua contratação seja de forma 
individualizada, o que está sendo avaliado pela SENASP. Por não haver consenso junto aos entes federados envolvidos 
na formatação do projeto integralizado de comunicação, no primeiro semestre de 2013 ocorrerá reunião com os 
Secretários de Segurança Públicas dos estados de fronteiras para tratar do problema. 
 
- Implantar 21 Unidades Especiais de Fronteira da Polícia Rodoviária Federal 
 



Análise Situacional da Meta 
Está sendo revista a meta em razão de alteração da estratégia de enfrentamento aos crimes/delitos de fronteira. 
 
- Implantar 66 monitoramentos eletrônicos (OCR) - Sistema Alerta Brasil 
 
Análise Situacional da Meta 
Em 2013 serão licitados e implantados 30 pontos, que servirão de piloto do projeto. O aviso de licitação foi publicado em 
15/01/2013, com abertura das propostas em 06/02/2013. Os novos pontos (36 restantes ) está em fase de contratação 
de projeto executivo para o levantamento do projeto de instalação de cada ponto. APRF tem encontrado dificuldades em 
conseguir cotações para o objeto, sendo que desde agosto de 2012 até o presente momento, nenhuma cotação foi 
recebida. 
 
- Implantar e aprimorar mecanismos de fiscalização ostensiva de fronteiras, por meio da utilização de inovações 
tecnológicas: 01 Laboratório de Tecnologia para Fronteiras (LAB Fronteiras); 22 Sistemas de Comunicação; 33 
Sistemas Integrados de Inteligência 
 
Análise Situacional da Meta 
No que se refere aos sistemas de comunicação nas fronteiras, há previsão de investimentos de R$ 131,6 milhões, tendo 
sido celebrados 8 convênios com os Estados do RS, SC, MT, MS, RO, AC, PA e AP, com previsão de início de execução 
no primeiro semestre de 2013. Os Estados do Amazonas, Paraná e Roraima não tiveram seus projetos aprovados em 
2012, em razão de não terem concluído as pesquisas mercadológicas, além de não atenderem a todos os requisitos 
estabelecidos em Portaria. No que tange aos sistemas de inteligência da PRF, a previsão de chegada dos equipamentos 
no Brasil e entrega nos almoxarifados da PRF é 8 de junho de 2013, quando se iniciará a etapa de instalação dos 
equipamentos adquiridos. Com relação à meta de instalação de um Laboratório de Tecnologia para Fronteiras (LAB 
Fronteiras), em 2012 foram firmados acordos para instalação de 08 LABs em estados da região de fronteira (AM, AP, 
PA, AC, RO, RR, MT e MS), que deverão entrar em efetivo funcionamento ao longo de 2013. 
 
- Implementação de um Sistema de Tratamento de Dados de Inteligência Policial do Departamento de Polícia 
Rodoviária Federal nas fronteiras 
 
Análise Situacional da Meta 
O sistema de inteligência Idseg foi adquirido no âmbito da Coordenação de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal. 
 
- Modernização de 21 Unidades do Sistema Integrado de Inteligência policial para Unidades do Departamento de 
Polícia Federal nas fronteiras 
 
Análise Situacional da Meta 
Foram modernizadas, em 2012, 14 unidades de inteligência policial, voltadas principalmente para a prevenção e 
repressão do tráfico de drogas. Em 2013, serão continuados os processos licitatórios para aquisição de equipamentos de 
investigação e informática, mobiliário e o restante da infraestrutura. 
 
Quantidade alcançada 
14 
Data de Referência 
31/12/2012 
 
 

Regionalização da 
Meta Total Unidade Qtde. Alcançada Data 

Faixa de Fronteira 21 unidade 14 31/12/2012 
 
 
- Modernização do Sistema de Interceptação de Sinais do Departamento de Polícia Federal 
 
Análise Situacional da Meta 



O projeto do Sistema de Interceptação de Sinais (SIS) da Polícia Federal, em desenvolvimento na CGTI, contempla duas 
etapas de implantação. A primeira delas, que abrange a implementação das funcionalidades de interceptação telefônica, 
foi iniciada em abril de 2012 e encontra-se em fase de homologação, com aproximadamente 70% do esforço planejado 
para esta etapa já concluído. A segunda etapa, que representa cerca de 40% do esforço total planejado para o 
projeto e envolve a implementação das funcionalidades de interceptação telemática e a integração com o e-Pol, tem 
previsão para início no segundo semestre de 2013. 
 
- Modernizar e ampliar os sistemas de emissão de passaporte, de controle de tráfego internacional e de registro 
de estrangeiros, incorporando os requisitos de segurança recomendados pela Organização de Aviação Civil 196 
Segurança Pública com Cidadania Internacional (OACI), destacando-se a utilização de mídia eletrônica para a 
gravação de dados biométricos do portador 
 
Análise Situacional da Meta 
Em 2012, foram implementadas novas versões do Sistema Nacional de Passaportes - SINPA e do Sistema de Tráfego 
Internacional – STI, de caráter evolutivo e corretivo. De 10/01/2011 até 30/10/2012, foram expedidos 3.705.388 
passaportes comuns eletrônicos, tecnologia esta implantada desde janeiro de 2011. Graças à modernização do 
documento de viagem brasileiro e o consequente aumento do número de nacionais portadores de passaporte eletrônico, 
aprimorou-se o controle do tráfego internacional em virtude da ampliação dos itens de segurança verificados no 
momento da fiscalização, inclusive aqueles gravados no chip. Foram concluídos estudos voltados para definir a adoção 
de novas tecnologias no controle migratório, concluindo-se pela viabilidade da utilização de portais eletrônicos de 
autoatendimento migratório (conhecidos como "e-gates") na fiscalização de brasileiros portadores de passaportes 
eletrônicos . Encontra-s e em andamento ações para o desenvolvimento de módulo de integração entre o Sistema de 
Tráfego Internacional - STI com os portais eletrônicos. No tocante ao Sistema Nacional de Cadastro e Registro de 
Estrangeiros-SINCRE, o projeto de modernização está na fase de levantamento de requisitos para o desenvolvimento do 
software, sob supervisão da Coordenação Geral de Tecnologia da Informação, prevendo-se implantação em âmbito 
nacional no ano de 2013. 
 
- Modernizar e reestruturar 85 Unidades de Segurança Pública e Postos de Fiscalização, inclusive os integrados, 
que se encontram na área fronteiriça e seus pontos estratégicos 
 
Análise Situacional da Meta 
Um dos projetos estruturantes da Estratégia Nacional de Fronteiras - ENAFRON, criada recentemente na SENASP, é o 
apoio ao aparelhamento dos órgãos estaduais de segurança pública localizados especificamente nas fronteiras. 
Atualmente, já foram reestruturadas 37 unidades de segurança pública e postos de fiscalização. A execução se dá por 
meio de convênio, por este motivo não ocorre de forma simultânea em todos os estados. A SENASP está fazendo o 
acompanhamento da execução dos convênios de fronteiras para dar maior celeridade na sua execução, assim será 
possível reestruturar mais rápido e de forma eficiente os estados conveniados. 
 
Quantidade alcançada 
37 
Data de Referência 
31/12/2012 
 
 

Regionalização da 
Meta 

Total Unidade Qtde. Alcançada Data 

Faixa de Fronteira 85 unidade 37 31/12/2012 
 
 
- Realizar 08 Operações Especiais Integradas nas regiões de fronteiras 
 
Análise Situacional da Meta 
Em 2012 foram realizadas operações integradas nos 11 estados de fronteira. Destaca-se a realização, em dezembro de 
2012, de uma operação simultânea nos 11 estados fronteiriços com a participação de todas as instituições de segurança 
pública (Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Receita Federal). As ações foram 
negociadas, em cada estado, no âmbito do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira (GGIF) ou nas câmeras temáticas 



de fronteira, e também contou coma participação dos países fronteiriços. Em 2013, está prevista a realização de duas 
novas operações integradas e simultâneas. 
 
- Realizar uma Pesquisa Nacional de Parametrização das Vulnerabilidades nas Fronteiras 
 
Análise Situacional da Meta 
Foi assinado em outubro 31/10/2012, Termo de Cooperação Técnica entre o Ministério da Justiça, por meio da 
Secretaria Nacional de Segurança Pública, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o objetivo de realizar um 
diagnóstico sobre a situação de segurança pública, socioeconômica e a estrutura do Estado para a prestação de 
segurança aos cidadãos e controle dos delitos na faixa de fronteira brasileira. A realização da pesquisa iniciará em 2013, 
contemplando os 11 estados de Fronteira e 178 municípios, com aplicação de questionário semi estruturado com 
gestores locais e pesquisa qualitativa de campo em 55 municípios das regiões selecionadas para pesquisa. Dentre os 
desafios para a implementação, destaca-se a definição de estratégias para minimizar a dificuldade de acesso a dados 
relevantes para a composição do diagnóstico, conforme consta no plano de trabalho da pesquisa. 
 
 
OBJETIVO: 0828 - Induzir a formação, a capacitação e a valorização dos atores e profissionais de segurança pública, 
desenvolvendo e fomentando ações voltadas para a educação, melhoria das condições de trabalho e promoção dos 
direitos. 
 
Órgão Responsável: Ministério da Justiça 
 
Análise Situacional do Objetivo 
No ano de 2012, até o período em análise, houve o cumprimento de grande parte das metas físicas previstas, com a 
oferta de 05 novos cursos na Rede de Ensino a Distância da SENASP, bem como realização de 07 cursos presencias, 
com duas edições cada, como parte do Projeto ENAFRON e a realização de duas edições do Curso de Investigação de 
Homicídios e Drogas Ilegais, para o Programa Brasil Mais Seguro, totalizando 621 capacitados. O projeto de ampliação e 
consolidação da Rede Nacional de Altos Estudos de Segurança Pública – RENAESP está em andamento, por meio da 
finalização dos Editais SENASP 6 e 7, os quais redundaram na seleção de 22 cursos, sendo 16 instituições federais, 5 
estaduais e 1 municipal. A realização das diversas ações formativas na modalidade presencial e a distância, bem como a 
pactuação de projetos de valorização e ensino, por meio dos Editais SENASP 03 e 04, que vão beneficiar policiais civis, 
militares, bombeiros militares, profissionais de perícia e guardas municipais de todo o país. Conclui-se que a pactuação 
de projetos estaduais e municipais por meio dos editais de chamada pública, implementados desde 2011 pela SENASP, 
tem sido uma importante ferramenta na garantia da transparência e isonomia entre os entes no repasse de recursos 
públicos. 
Dificuldades foram detectadas no desenvolvimento das atividades. Dentre os principais problemas encontrados, 
elencamos : 
-Falta de sensibilização dos gestores estaduais quanto às temáticas educação e saúde do profissional, o que pode, em 
alguns casos, tornar-se óbice na implementação de projetos voltados à valorização dos profissionais de segurança 
pública; 
-Carência de recursos humanos capacitados, considerando a especificidade da temática que é a educação, o que enseja 
profissionais da área pedagógica; 
Deve-se, ainda, ressaltar que as ações de capacitação e valorização profissional da SENASP estão articuladas com 
outras políticas públicas fomentadas pelo Governo Federal, onde destacamos os cursos nas temáticas do policiamento 
comunitário, inteligência e segurança portuária. Pontualmente, é possível destacar a diversificação dos cursos 
oferecidos, convergentes com políticas estratégicas e programas de governo que estão em curso, investigação de 
homicídios, perícia, tráfico de pessoas e direitos humanos, a criação da Disciplina “Diversidade Étnicosociocultural” no 
âmbito da Matriz Curricular Nacional e a realização da pesquisa Mulheres nas Instituições de Segurança Pública. 
 
Metas 2012-2015 
 
-Disponibilizar 20 novos cursos na Rede Nacional de Educação a Distância (Rede EAD) 
 
Análise Situacional da Meta 
A Rede EAD produziu e disponibilizou 8 novos cursos durante o ano de 2012: 
- Formação de tutores 2 



- Policiamento comunitário escolar 
- Relatório de Local de Crime 
- Busca e apreensão 2 
- Fiscalização de Excesso de Peso 
- Linguagem Brasileira de Sinais 
- Investigação de Homicídios 1 
- Identificação de Armas de Fogo 
No total foram registradas 23.807 matrículas nos cursos citados. 
Ressalta-se que em 2012 foi institucionalizada a Câmara Técnica para análise e revisão dos cursos da REDE. A Câmara 
Técnica é composta por uma equipe temporária formada por p ro fissionais de diversas instituições e de diferentes áreas 
do saber, integrantes e não integrantes da SENASP, com o objetivo de avaliar o material entregue pelo conteudista. Com 
o advento da Câmara Técnica busca-se alcançar maior alinhamento dos cursos com as macropolíticas da SENASP, com 
a transversalidade dos princípios de direitos humanos, maior valorização da dimensão procedimental (saber fazer) e 
maior aprofundamento e qualidade nos temas propostos. 
 
Expectativa para o próximo período: 
Sobre a produção de novos cursos para o primeiro período de 2013, foram analisados pela Câmara Técnica 02 (dois) 
novos cursos e 01 (um) curso de versão atualizada, conforme relacionado abaixo. Todos os cursos foram devidamente 
encaminhados para a empresa contratada para transposição do material para o formato de ensino a distância e estarão 
disponíveis: 
 
1. Investigação de Homicídios 2 - curso novo; 
2. Balística Forense Aplicada - curso novo; e 
3. Redação Técnica - versão atualizada. 
A Câmara Técnica está analisando 04 (quatro) cursos, no intuito de que os mesmos sejam disponibilizados no próximo 
período: 
1. Tráfico de Pessoas; 
2. Segurança contra Incêndio e Pânico; 
3. Prevenção da Letalidade em Crianças e Adolescentes; e 
4. Inglês 
 
A Coordenação da Rede EAD - Senasp realizará, no primeiro período de 2013, 06 (seis) oficinas pedagógicas com 
conteudistas, a fim de orientar o processo de elaboração de material adequado à linguagem de ensino a distância, além 
de repassar a estrutura e objetivos que o curso requer. Está na fase final a contração de um consultor para criação do 
banco de imagens fotográficas, o qual proporcionará ao conteudista da Rede EAD - Senasp uma melhora significante da 
qualidade dos cursos. Os principais desafios para a oferta de novos cursos referem-se a dificuldades no cumprimento do 
prazo de entrega do material pelos conteudistas, considerando que vários deles são profissionais renomados, cumprem 
agenda intensa e não possuem um contrato com a SENASP, que os obrigue a cumprir prazos. Por fim, informa-se que o 
número de alunos total a cada ciclo tem ultrapassado a marca de 100.000 matriculados, nos 60 cursos disponíveis. Este 
número é bastante expressivo, capaz de promover a capilarização da capacitação continuada aos profissionais de 
segurança pública, independente das limitações geográficas, sendo a maior rede gratuita de ensino a distância em 
segurança pública no país. 
 
Quantidade alcançada 
8 
Data de Referência 
31/12/2012 
 
- Firmar 40 projetos de implementação e aperfeiçoamento das estruturas e programas de atenção 
biopsicossocial e valorização profissional abrangendo todos os estados e o Distrito Federal 
 
Análise Situacional da Meta 
Em abril de 2012, foi publicado o Edital de chamada pública nº 03, referente à seleção de propostas no âmbito da 
promoção da saúde e valorização profissional. As linhas de financiamento do Edital abrangiam as seguintes áreas 
temáticas: redução de riscos ocupacionais e de vitimização profissional; prevenção, tratamento e encaminhamento em 
casos de uso abusivo e dependência de substâncias psicoativas (álcool e outras drogas); e qualidade de vida - 



desenvolvimento pessoal, bem-estar e melhoria das condições de trabalho. As unidades federadas apresentaram ao 
todo 33 propostas. Destas, 14 propostas cumpriram todos os pré-requisitos do Edital e foram selecionadas para 
convênio. Observa-se que desde 2011, com o advento de editais de chamada pública para repasse de recursos, as 
propostas têm alcançado um patamar mais elevado de qualidade e as diligências têm sido respondidas de forma mais 
ágil, já que os proponentes sabem que ainda se encontram em um processo seletivo. Contudo, ainda são diversas as 
dificuldades de elaboração e apresentação de projetos dos proponentes e de preenchimento do SICONV, indicando que 
as equipes de elaboração de projetos das UF’s precisam de maior qualificação sobre o tema. Para o período de 2013,              
planeja-se que o Edital e o consequente repasse de recursos sejam voltados às Guardas Municipais, objetivando a 
promoção de saúde e melhores condições de trabalho também para esse público. 
 
Quantidade alcançada 
14 
Data de Referência 
31/12/2012 
 
- Garantir 40.000 vagas para profissionais estaduais e municipais de segurança pública em ações educativas de 
formação, capacitação e aperfeiçoamento da SENASP, na modalidade presencial, com produção de material 
didático técnico-científico 
 
Análise Situacional da Meta 
Com o objetivo de aprimorar a atuação dos profissionais de segurança pública, o desenvolvimento das capacitações 
estão voltados para atender às esferas federal, estadual e municipal. Em 2012 foram desenvolvidos cursos voltados para 
os profissionais lotados nas áreas de fronteira abordando conteúdos de Análise Criminal, de Gestão em Políticas de 
Segurança Pública na Fronteira, de Inteligência e Unidades Especializadas de Fronteira. Para a redução da 
criminalidade violenta foram capacitados policiais civis em técnicas investigativas em Crimes de Homicídios e Drogas 
Ilegais. Também foram executados cursos de investigação de homicídios e drogas ilegais, dentro do Projeto Brasil Mais 
Seguro , o qual prevê três eixos de atuação: a melhoria da investigação das mortes violentas; o fortalecimento do 
policiamento ostensivo e de proximidade (comunitário); e o controle de armas. Assim, dentro do projeto ENAFRON, 
foram realizados 8 Cursos com 2 edições cada, capacitando 510 p ro fissionais de segurança pública, somente para 
essas temáticas. Ainda neste exercício, foi realizado o I Encontro sobre Capacitação no âmbito da Estratégia Nacional 
de Segurança Pública nas Fronteiras, com o objetivo de discutir o plano de capacitação com as instituições estaduais 
participantes e elaborar a doutrina de atuação para as temáticas pré-estabelecidas para a ENAFRON. Foi realizada 
também a reunião técnica para a criação de procedimentos de atuação dos órgãos de segurança pública nas fronteiras, 
o objetivo foi discutir e elaborar a doutrina de atuação dos profissionais de segurança pública na fronteira. Quanto ao 
Projeto Brasil Mais Seguro, no ano de 2012, foi realizado 1 Curso com 2 edições, capacitando 107 profissionais de 
segurança pública além dos cursos citados. Em 2013, o desafio é dar continuidade às ações de capacitações, iniciadas 
em 2012. Já no primeiro bimestre, está prevista a realização de 6 Cursos, 1 edição cada, com estimativa de capacitar 
230 profissionais. Também constituem desafios à criação de novos cursos e realizar um maior número de edições dos 
cursos existentes, atualizando os currículos às necessidades dos projetos. No projeto Brasil Mais Seguro serão criados 
cursos específicos para peritos e cursos de isolamento e preservação de local de crime para policiais civis e militares, 
bombeiros militares e guardas municipais. Outra forma de capacitação desenvolvida são as transferências voluntárias, 
onde os estados executam as capacitações. Em 27 de abril de 2012, foi publicado o Edital de chamamento público nº 
04/2012, referente à seleção de propostas sobre educação em segurança pública para policiais civis, policiais militares, 
servidores de perícia forense e bombeiros militares. No entanto, a conclusão do processo foi somente no mês de 
novembro de 2012. As linhas de financiamento abrangiam as seguintes áreas temáticas: Aprimoramento do Ambiente 
Educacional e Aprimoramento do Ensino. As unidades federadas apresentaram ao todo 35 propostas. Destas, 17 
propostas cumpriram todos os pré-requisitos do edital e foram selecionadas para prosseguir o processo de formalização 
do convênio. Ao longo do período de diligências para sanar pendências o Estado do Ceará desistiu de continuar o 
processo para conveniar, restando, portanto 16 propostas aprovadas. O número de vagas disponibilizadas para 
capacitação, dentro do foco do edital, totalizaram 7.413 profissionais, conforme abaixo: 
 
Ordem Estado Nº Capacitações 
    1     AL     120 
    2     AM     118 
    3     BA     220 
    4     GO     280 



    5     MG     720 
    6     MG     50 
    7     MT     180 
    8     PB     460 
    9     PB     475 
    10     PE     280 
    11     PI     150 
    12     RJ     3000 
    13     RN     660 
    14     RS     420 
    15     TO     160 
    16     TO     120 
    TOTAL     7413 
 
Para o período de 2013, planeja-se que o edital e o consequente repasse de recursos sejam voltados à educação em 
segurança pública para as Guardas Municipais. 
 
Quantidade alcançada 
7.413 
Data de Referência 
31/12/2012 
 
- Incorporar a temática racial na formação de agentes de segurança pública e privada 
 
Análise Situacional da Meta 
Criada em 2003, a Matriz Curricular Nacional (MCN) é um referencial teórico-metodológico concebido para subsidiar o 
planejamento e avaliação das ações formativas para os profissionais da área de segurança pública (policiais civis e 
militares e bombeiros militares). Após ser avaliada junto aos gestores, técnicos e professores das Instituições de Ensino 
de Segurança Pública de todo o país, realizou-se no período de 2011 a 2012 o trabalho de revisão da Matriz. Por ser um 
documento de abrangência nacional e exigir a construção de consenso, privilegiou-se na metodologia adotada a 
participação de diversos atores, com notório saber e ou especialização técnica, envolvidos no processo de formação dos 
profissionais de segurança pública. A nova versão da Matriz, além de manter, sem alteração, a dinâmica dos eixos 
articuladores e áreas temáticas e a orientação pedagógica, pois foram muito bem avaliadas, passa a incluir em seu texto 
original, dentre outros pontos, a disciplina “Diversidade Étnicosociocultural”, a partir da proposta elaborada pelo Grupo de 
Trabalho Segurança Pública e Promoção da Igualdade Racial, e a implementação da transversalidade da referida 
temática, considerando a importância de propiciar o enfrentamento à violência contra a juventude negra, bem como a 
mediação de conflitos e o combate ao racismo institucional. 
 
- Integração da Rede de Ensino a Distância da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) às ações de 
educação das Instituições de Segurança Pública Análise Situacional da Meta 
A integração da rede de ensino a distância – EAD ocorre em todos os níveis de governo, abrangendo todos os 
profissionais de segurança pública interessados em realizar os cursos disponíveis. Somente o Departamento de Polícia 
Rodoviária Federal - DPRF em 2012 capacitou 4.329 servidores. Na SENASP esta integração vem ocorrendo por meio 
da oferta de curso da Rede EAD na modalidade “Academia”, ou seja, as instituições estaduais e municipais de 
segurança pública incorporam os cursos da Rede EAD/SENASP às estruturas curriculares dos cursos de formação ou 
aperfeiçoamento estaduais. Nos Ciclos 24, 25 e 26 foram realizadas turmas na modalidade academia nos estados do 
Acre, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Distrito Federal, Pará, Paraíba, Rio de 
Janeiro, Tocantins, Alagoas (Perícia), Minas Gerais, São Paulo e Força Nacional de Segurança Pública - FNSP). Além 
da utilização dos módulos “Academia”, os cursos da Rede EAD /SENASP são utilizados como critérios de promoção em 
diversas instituições. Contudo, ainda não há um levantamento formal de quantas instituições os utilizam para tal 
finalidade. Para os novos acordos de cooperação, a serem renovados em 2013, pretende-se incluir mecanismos que 
estimulem ainda mais a integração dos cursos da Rede EAD às ações de educação das instituições de segurança 
pública. 
 
- Oferecer ao menos um curso da Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública (RENAESP) por 
unidade da federação 



Análise Situacional da Meta 
Os editais de chamamento público para Instituição de Ensino Superior - IES foram publicados em 21 de junho de 2012, 
voltados para apoiar projetos na área de cursos de especialização para operadores de segurança pública. Foram 
selecionadas 16 propostas de federais, 05 estaduais e 01 municipal: 
 
-As propostas de 16 IES federais encontram-se prontas para submissão ao Conselho Gestor do Fundo Nacional de 
Segurança Pública para deliberação. 
 
-As 5 IES estaduais e 01 municipal estão com os Termos de Cooperação assinados. A previsão, após implantação dos 
cursos, é de beneficiar 1.320 p ro fissionais de segurança pública, com 32 cursos ofertados até 2015. O principal desafio 
da implementação é a garantia da qualidade dos cursos selecionados, dentro dos critérios legais referentes à origem dos 
recursos, e a ampliação do acompanhamento e fiscalização dos cursos pactuados. Perspectiva para 2013: 
Apresentar ao Conselho Gestor do Fundo Nacional de Segurança Pública as 16 propostas dos IES das universidades 
federais para deliberação. Somente após aprovação será possível firmar o termo de cooperação para disponibilizar os 16 
cursos de especialização na rede de ensino Federal. No primeiro semestre de 2013 está prevista a realização de 
licitação para a seleção de 8 IES privadas nos estados não contemplados por IES públicas. 
 
Quantidade alcançada 
6 
Data de Referência 
31/12/2012 
 
- Produção de um Relatório Anual de Dados Estatísticos de Educação e Valorização Profissional na Segurança 
Pública, por unidade federativa, a partir de 2013 
 
Análise Situacional da Meta 
A previsão da Meta é somente para o exercício de 2013. No ano de 2012 foram estudados os requisitos que deverão ser 
inseridos no relatório. 
 
- Realizar estudos e pesquisas na área de educação, valorização profissional e segurança pública 
 
Análise Situacional da Meta 
Estudos e pesquisas têm sido realizados em cooperação técnica como PNUD, dentre os quais destacam-se: 
1. Compilação, análise e interpretação de relatórios de mapeamento das principais fontes e níveis de estresse 
ocupacional nos órgãos estaduais de segurança pública produzidos pelos Núcleos de Estudos, Prevenção e 
Gerenciamento do Estresse. 
2. Estudo técnico sobre as Políticas Relacionadas a Questões de Gênero: Presença Feminina nas Instituições de 
Segurança Pública. 
3. Mapeamento e diagnóstico institucional com vistas à estruturação de serviço de acompanhamento psicossocial para a 
Força Nacional de Segurança Pública. 
4. Caderno técnico contendo protocolo de intervenção em ocorrências de risco visando à prevenção de estresse 
póstraumático na segurança pública. 
5. Proposta de Sistema de Monitoramento de Políticas de Valorização Profissional em Segurança Pública contendo 
Indicadores Quantitativos e Qualitativos. 
 
Quantidade alcançada 
5 
Data de Referência 
31/12/2012 
 
- Reaparelhamento e reestruturação do parque tecnológico dos Telecentros da Rede EAD da SENASP instalados 
em todo país 
 
Análise Situacional da Meta 
Foi contratada uma consultoria para avaliar o parque tecnológico existente nos telecentros e os resultados 
demonstraram que não existe necessidade de reaparelhar e estruturar o parque tecnológico, tendo em vista que o 



acesso a rede EAD está cada vez mais sendo realizado em lugares distintos dos centros. Por este motivo não haverá 
necessidade de reestrutução e reaparelhamento. 
 
- Rede de Gestores em Educação de Segurança Pública em funcionamento em 2013 
 
Análise Situacional da Meta 
Em 2012, foram realizadas reuniões e estudos voltados a definir o público alvo dos estados que serão convidados para 
participar da formação e capacitação da rede de gestores. Com a escolha do público alvo, foi possível planejar um 
encontro para o período de 23 a 26 de julho de 2013, com a participação de gestores estaduais em educação das 
Polícias Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros Militares. A previsão inicial é que a rede esteja em funcionamento até 
dezembro de 2013. 
 
 
OBJETIVO: 0830 - Propiciar a atuação de excelência dos órgãos de segurança pública da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios, assim como de outras instituições, com ênfase no 
aprimoramento de suas estruturas físicas, organizacionais e modelos de gestão, do desenvolvimento de sistemas de 
informação e bancos de dados, do fortalecimento da atividade de inteligência e reestruturação e modernização do 
sistema de produção da prova material. 
 
Órgão Responsável: Ministério da Justiça 
 
Análise Situacional do Objetivo 
A Secretaria de Segurança Pública – SENASP estabeleceu novas diretrizes para as transferências voluntárias que 
tenham por objetivo atender às necessidades da segurança pública dos Estados e Municípios , com base na Portaria 
Interministerial 507/2011, e estabeleceu critérios e regras por meio dos editais de chamamento público, para que todos 
os entes federados possam participar em igualdade de condições. O objetivo é que as propostas com maior relevância 
para a segurança pública, e que estejam em consonância com o objetivo do edital, recebam os recursos para 
reestruturação, modernização e aparelhamento de suas instituições de segurança. A Gestão Integrada nos Estados e 
Municípios visa fortalecer o papel das instituições de segurança Pública, por meio deaporte de recursos para 
reaparelhamento e modernização das Polícias Civis e Militares, Corpos de Bombeiros Militares e das guardas 
municipais. A implantação dos Gabinetes de Gestão Integrados - GGI em âmbito estadual e municipal trouxe um               
significativo avanço na integração dos órgãos, oferecendo a sociedade um trabalho mais eficiente e eficaz, com atuação 
em conjunto dos atores da segurança pública. A filosofia implantada para os cursos de capacitação, a criação de 
ferramentas para subsidiar a gestão, a implantação do sistema de vídeomonitoramento, o fomento para implantação dos 
centros integrados de comando e controle, demonstram que estamos no caminho para uma segurança pública com 
excelência. O Sistema Nacional de Informações em Segurança Pública – SINESP, instituído pela Lei nº 12.681/2012 
será um portal de informações que realizará a integração referente à segurança pública, ao sistema prisional e à justiça 
criminal de todos os entes federados, além de integrá-las a novas bases de dados, conferindo-lhes maior credibilidade. 
Como resultado, possibilitará uma visão global da segurança pública no país e a formação de uma base de dados 
nacional para extração de informações estratégicas, operacionais e de inteligência. Os atuais sistemas de informação 
dos Estados na área de segurança pública foram desenvolvidos de modo segmentado, sem p revisão de intercâmbio das 
informações ou padronização dos procedimentos policiais em nível nacional. A incomunicabilidade entre as bases de 
dados desses sistemas hoje representa grande prejuízo na atuação policial e fiscalização social. Ademais, a ausência de 
critérios estatísticos e metodológicos não garante informações padronizadas e confiáveis. A integração depende de três 
frentes relacionadas: (1) Integração política, que visa a pactuação com os gestores de segurança pública dos entes 
federados para alinhar em políticas, diretrizes e metas de segurança para o país. (2) Integração metodológica, com o 
objetivo de padronizar os procedimentos policiais, estabelecendo conjuntamente com os estados os modelos de Boletim 
de Ocorrência, Termo Circunstanciado de Ocorrência, Inquérito Policial, entre outros. (3) Integração 
dos sistemas, que sintetiza os esforços das duas primeiras frentes, criando o Portal SINESP e possibilitando a 
comunicação padronizada entre as bases de dados de todos os entes federados . A fim de aliar a importância do 
Sistema com a necessidade de sua alimentação, a legislação estabeleceu sanções à inadimplência da transferência de 
dados por parte dos estados, o impedimento de acessarem o SINESP e de receberem recursos do Fundo Nacional de 
Segurança Pública - FNSP, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI e Fundo 
Penitenciário Nacional – FUNPEN. Por meio desse dispositivo, o sistema será robustecido de informações em nível 
nacional inalcançáveis anteriormente, favorecendo uma atuação dos órgãos de segurança em todos os níveis com maior 
fidelidade nas informações. Com a finalidade de implantar a infraestrutura necessária para fornecer suporte às ações de 



segurança pública o FNSP apóia os projetos de desenvolvimento de pesquisas na área de segurança pública, 
construção ou reforma das instalações físicas, para um melhor desempenho das atividades de segurança pública. O 
fortalecimento das unidades de perícia está sendo realizado com aquisição de raio x, maletas para vestígios papilares, 
mesa ginecológica, luz forense, microscópio eletrônico de varredura, sequenciador automático de DNA, câmeras frias, 
sistema CODIS, tomógrafo , scanner radiográfico, estação AFIS, para uma melhor eficiência do setor estatístico e 
análise criminal. A continuidade nas ações de reaparelhamento dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios tem 
modernizado as instituições, com aquisições de equipamentos tecnológicos de segurança e proteção à v ida, aquisições 
de veículos, embarcações, armamentos e munições e materiais voltados para atividade operacional dos órgãos e 
instituições de segurança pública. Além disso, os recursos do FNSP estão sendo utilizados para apoiar projetos na área 
de inteligência policial. 
 
Metas 2012-2015 
 
- 203.200 horas aula de capacitação executadas na área de inteligência 
 
Análise Situacional da Meta 
Para a Capacitação na área de Inteligência, no primeiro semestre de 2012, foram realizados 3 (três) Cursos de 
Introdução a Atividade de Inteligência - CIAI, nos ciclos 24º, 25º e 26º. Já no segundo semestre de 2012, foram 
realizados os cursos de inteligência financeira, Inteligência de s in ais, Análise de Inteligência, Operações de Inteligência, 
Sistema de Comando de Incidentes, Sistema de Comando de Incidentes Avançado e Introdução à Atividade de 
Inteligência, perfazendo um total de 3.493 profissionais de segurança pública capacitados na área de inteligência. Para 
isso foram ministradas 1.212 horas aulas – h/a. Os cursos realizados atenderam profissionais de Cuiabá, Belém, Rio 
Branco, Foz do Iguaçu, Brasília e João Pessoa. 
 
Quantidade alcançada 
1.212 
Data de Referência 
31/12/2012 
 
- 336.000 acessos às ferramentas do portal CINTEPOL 
 
Análise Situacional da Meta 
Houve 68.041 acessos realizados por 1.633 usuários do portal CINTEPOL em 2012. Para o ano de 2013, a previsão é 
de 84.000 acessos. 
 
Quantidade alcançada 
68.041 
Data de Referência 
31/12/2012 
 
- 68.000 documentos produzidos através da metodologia prevista no Ciclo de Produção do Conhecimento de 
Inteligência (52.000 da Polícia Federal e 16.000 da Polícia Rodoviária Federal) 
 
Análise Situacional da Meta 
Em 2012, as áreas de inteligência do Departamento de Polícia Federal e Departamento de Polícia Rodoviária Federal 
produziram respectivamente 7.769 e 3.053 documentos por intermédio da metodologia prevista no Ciclo de Produção do 
Conhecimento de Inteligência. Para avançar na área de inteligência, deverão ser desenvolvidos esforços de ampliação 
dos cursos sobre Análise e Produção de Conhecimento. 
 
Quantidade alcançada 
10.822 
 
- Acompanhar e produzir relatório nacional sobre homicídios cometidos por agentes de segurança pública 
 
Análise Situacional da Meta 



Em decorrência dos problemas ocorridos em 2012 para a contratação da pesquisa sobre a letalidade policial, a Ouvidoria 
Nacional de Direitos Humanos encaminhará ainda em 2013 a realização desta pesquisa para o cumprimento da meta. 
 
- Adequar e reformar instalações de segurança pública de organizações e instituições pertencentes ao Estado, 
adquirir equipamentos, produtos e serviços de tecnologia de informação e comunicação  
 
Análise Situacional da Meta 
Foi lançado o edital de chamada pública 08/2012, cujo objeto é a implementação, pelos Estados membros e Distrito 
Federal, de ações destinadas a promover a produção da informação qualificada em segurança pública, por meio da 
celebração de convênios com as Unidades da Federação. 
proponentes. Foi realizada a análise de 33 propostas encaminhadas pelos entes federados, resultando em 17 propostas 
habilitadas e 16 inabilitadas. Espera-se no próximo período concluir as diligências que estão sendo realizadas junto aos 
entes federados para ajustar as propostas habilitadas e então encaminhá-las para celebração dos convênios. 
 
- Ampliar a capacidade do Sistema de Identificação Automatizada de Impressões Digitais (AFIS ) Central de 
6.000.000 para 24.000.000 registros e garantir sua interoperabilidade com os bancos de dados dos estados do 
Acre, Amazonas, Tocantins, Ceará, Pernambuco, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul  
 
Análise Situacional da Meta 
Com base em contratação realizada em 2012, o AFIS foi ampliado para 13.000.000 de registros, os quais já foram 
utilizados em 78,5% (dados obtidos em outubro de 2012). Considerando a taxa de crescimento atual do sistema, será 
necessário redimensionar a meta, de forma que a base de dados atinja 45.000.000 registros em 2015. Quanto à 
interoperabilidade, mantemos integração com o Estado da Bahia e de Rondônia e trabalha-se, atualmente, na 
implementação da interoperabilidade com o Distrito Federal e com os Estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
além das demais Unidades Federativas que sediarão os Grandes Eventos, tais como a Copa das Confederações, Copa 
do Mundo, Olimpíadas, dentre outros. 
 
Quantidade alcançada 
13.000.000 
Data de Referência 
31/10/2012 
 
- Ampliar a frota de 2 aeronaves não tripuladas para 14 aeronaves no Sistema de Veículos Aéreos Não 
Tripulados (SISVANT) 
  
Análise Situacional da Meta 
Em 2012, não foram adquiridas novas aeronaves no Sistema de Veículos Aéreos Não Tripulados. Fez-se necessária a 
reavaliação e reestruturação do projeto. O sistema se encontra inativo desde janeiro de 2012. Tal reavaliação leva em 
conta necessidade de redimensionar a estrutura física e os recursos humanos suficientes para gerenciar um novo 
sistema: quantidade de pessoal, treinamento de pilotos e operadores e estruturação de base de operações. Identificou-
se ainda a necessidade de se avaliar o sistema em funcionamento dentro de um período contínuo de operações. Dessa 
forma projeta-se para o ano de 2013 a solicitação de aquisição de um novo sistema (duas aeronaves e demais 
equipamentos) com entrega prevista para 2014. Nova solicitação de aquisição de um sistema em 2014 com entrega para 
2015. 
 
- Ampliar a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos a todas as unidades da federação, com a adesão do 
Acre, Alagoas, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, 
Sergipe e Tocantins . 
 
Análise Situacional da Meta 
No ano 2012, a Rede Integrada de Banco de Perfis Genéticos (RIBPG) ainda não foi ampliada para esses estados. A 
RIBPG é uma parceria do Ministério da Justiça (por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública e do 
Departamento de Polícia Federal) com as secretarias de segurança pública estaduais, com objetivo de propiciar o 
intercâmbio de informações entre as instituições de perícia oficial, em pro l da segurança pública. Em 2012 foi iniciado, a 
partir da SENASP/MJ, o processo de aquisição dos servidores necessários para a ampliação da RIBPG em mais cinco 
estados. No momento, existem 3 estados que têm laboratório de DNA oficial que ainda não integraram efetivamente a 



RIBPG: Distrito Federal, Goiás e Pernambuco. Há expectativa de que estes estados sejam integrados à RIBPG em 
2013. Os demais estados (Acre, Alagoas, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e 
Tocantins) ainda necessitam inaugurar seus laboratórios de perícia oficial. São necessários esforços, sobretudo por 
parte dos governos estaduais, para que esses estados possam desenvolver, no âmbito de suas instituições de perícia 
oficial, os necessários laboratórios de DNA (o que envolve infraestrutura, pessoal, treinamento, equipamentos e 
insumos). Uma forma do Governo Federal incentivar esse desenvolvimento é condicionar a doação de equipamentos e 
insumos à 
contrapartida, por parte do estado, da construção dos laboratórios (infraestrutura) e contratação de pessoal, além de 
promover ações de capacitação. 
 
- Ampliar o número de acessos à Rede Infoseg 
 
Análise Situacional da Meta 
A Ampliação da acessibilidade da Rede INFOSEG, está sendo desenvolvida para implantação no próximo ano. O acesso 
ao INFOSEG será disponibilizado aos seus operadores e coordenadores a partir de tablets e smartphones, nos sistemas 
operacionais Android e iPhone na forma de aplicações (apps) com sistema de blindagem e auditoria de acesso e 
consulta. Em dezembro de 2012 o INFOSEG atualizou as informações de 23 Estados e Distrito Federal. Em 2013 a meta 
é ter os 26 estados mais o DF atualizando no mínimo diariamente os dados do Índice Nacional e disponibilizando dados 
da consulta detalhada dos estados. Atualmente somente a Paraíba, Piauí e Amapá estão desatualizados. A criação de 
mais mecanismos de gestão e controle permitirá que esta tarefa seja cumprida com mais eficiência por parte da gestão 
do INFOSEG/SENASP. Para ampliação do acesso de forma segura, está sendo adquirida uma solução de tecnologia da 
informação no mesmo padrão de segurança utilizado pela rede bancária na Internet, buscando garantir além da 
segurança aos usuários e a salvaguarda das informações, a geração de auditorias, alertas, relatórios que identificam 
ações suspeitas e maliciosas. A homologação (dos equipamentos e dos softwares) terá início em 04 de fevereiro 2013. 
Esta solução vai blindar cerca de 150 mil usuários e 50 dispositivos móveis. O número de órgãos cadastrados aumentou 
de 350 para 520em 2012, refletindo em um aumento na base de usuários da Rede INFOSEG de 120 mil para 150 mil, 
entre janeiro e dezembro de 2012. A meta é alcançar 300 mil usuários até 2015. Vários fatores explicam este aumento 
em 2012, dentre os quais se destacam-se: -Atualização de dados dos estados (aumento de 11 para 24 estados e o DF 
atualizando de forma diária os dados no Índice Nacional da rede INFOSEG); 
 
-Aumento de 06 para 18 estados disponibilizando dados detalhados de Indivíduos. 
-Palestras, seminários e workshops divulgando o sistema e seus aperfeiçoamentos. 
-Atualização tecnológica dos servidores (computadores) responsáveis pelo envio dos dados dos estados ao Índice 
Nacional do INFOSEG em todos os estados; 
-Aperfeiçoamentos no sistema de consultas do INFOSEG (usabilidade); 
-Integração de novas bases de dados disponíveis para consulta no âmbito nacional e internacional (RENAJUD, 
INTERPOL, SISME); 
-Aperfeiçoamento do atendimento (suporte) aos gestores, coordenadores e usuários; 
-Ingresso das Guardas Municipais ao INFOSEG (Portaria nº 48/2012-SENASP/MJ); 
-Criação do sistema Consulta Integrada INFOSEG, de uso exclusivo dos usuários lotados na Atividade de Inteligência de 
seus órgãos. 
Também está sendo desenvolvido o projeto SINAD em conjunto o Departamento de Polícia Federal e a Secretaria 
Nacional de Políticas sobre Drogas no sentido de viabilizar uma ferramenta tecnológica para consolidação dos dados de 
apreensão de drogas em âmbito nacional e ainda dos bens apreendidos, relacionados ao tráfico de drogas. O SINAD 
está previsto na Lei nº. 11.343/06, como componente do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD), 
que estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas. O Sistema informatizado 
está integrado em rede nacional, destinado à coleta e à consolidação dos dados estatísticos resultantes da atuação dos 
órgãos de polícia judiciária da União , dos Estados e do Distrito Federal. Por fim, as informações do SINAD serão 
utilizadas para uma melhor distribuição do Fundo Nacional de Segurança Pública e, em estudo, também do Fundo 
Nacional Antidrogas. O sistema (na versão portal) entrará em produção em março de 2013 como um módulo da Rede 
INFOSEG. A partir da integração com os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (BNMP E RENAJUD), a Rede 
INFOSEG possibilita a realização de consultas sobre veículos com restrições de circulação, transferência ou penhora e 
sobre cidadãos que possuam mandado de prisão cadastrados pelos TJs nos estados e disponibilizados por meio do 
BNMP do CNJ (Resolução nº137-CNJ). 
 
Quantidade alcançada 



150.000 
Data de Referência 
31/12/2012 
 
- Ampliar o Sistema Nacional de Informações em Segurança Pública (S INISP), integrando os sistemas existentes 
relacionados. 
 
Análise Situacional da Meta 
O SINISP está passando por revisão metodológica, com objetivo de padronizar os processos e métodos vinculados ao 
registro das ocorrências/atendimentos das instituições de segurança pública estaduais , e assim subsidiar o 
desenvolvimento do Sistema Nacional de In formações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas - SINESP. Foi 
concluída a primeira fase de revisão metodológica dos instrumentos de registro de ocorrências e atendimentos das 
polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros das Unidades da Federação, trabalho realizado com a 
participação dos profissionais representantes das referidas instituições . Espera-se, como próximo passo, avançar na 
padronização do registro de outros procedimentos, tais como auto de prisão em flagrante, inquérito policial e registro da 
produção da perícia. Dentre os desafios para a implementação, destaca-se a articulação com as Unidades da Federação 
de forma a construir instrumentos consistentes e de forma consensuada, angariando legitimidade ao SINESP. 
Os atuais sistemas de informação dos Estados na área de segurança pública foram desenvolvidos de modo 
segmentado, sem previsão de intercâmbio das informações ou padronização dos procedimentos policiais em nível 
nacional. A incomunicabilidade entre as bases de dados desses sistemas hoje representa grande prejuízo na atuação 
policial e fiscalização social. Ademais, a ausência de critérios estatísticos e metodológicos não garante informações 
padronizadas e confiáveis. O Portal Sinesp foi concebido para realizar a integração das informações em uma plataforma 
única, que será alimentada automaticamente a partir das bases de dados dos estados com informações referente à 
segurança pública, ao sistema prisional e à justiça criminal de todos os entes federados, além de integrá-las a outras 
bases de dados federais, conferindo-lhes maior credibilidade. Como resultado, possibilitará uma visão global da 
segurança pública no país e a formação de uma base de dados nacional para extração de informações estratégicas, 
operacionais e de inteligência. Munido de ferramentas de última geração, o Sinesp possibilitará a elaboração de 
relatórios, gráficos e mapas estatísticos, o que representa, sobretudo, a construção de um cenário mais próximo da 
realidade do país para subsidiar a elaboração de políticas públicas e proporcionar ao cidadão o acesso às informações. 
 
- Apoiar 400 projetos para que as Guardas Municipais reúnam as condições técnicas para atuar na prevenção da 
violência 
 
Análise Situacional da Meta 
Em maio e junho, foram publicados dois editais de chamamento público, um para apoiar projetos na área de 
Videomonitoramento e outro para apoiar projetos voltados à ação Mulheres da Paz e Proteção de Jovens em Território 
Vulnerável. Em função da publicação dos editais de chamamento público foram celebrados 66 convênios com os 
municípios, para atender os projetos Mulheres da Paz e Proteção de Jovens em Território Vulnerável - PROTEJO no 
âmbito do Programa Nacional de Segurança com Cidadania – PRONASCI, e dois editais para prevenção da violência um 
com recursos do FNSP (com implantação do sistema de videomonitoramento). Dentre as dificuldades na execução, 
destaca-se que os Municípios possuem baixa capacidade de gestão, elaboração de projetos consistentes e cumprimento 
de  requisitos estabelecidos nos editais – número muito grande de propostas enviadas e não selecionadas para análise. 
 
Quantidade alcançada 
66 
Data de Referência 
31/12/2012 
 
- Apoiar 420 projetos de reaparelhamento nos órgãos e instituições de segurança pública nos estados, Distrito 
Federal e municípios 
 
Análise Situacional da Meta 
No âmbito do Brasil Mais Seguro, foram apoiados 02 (dois) projetos de aparelhamento com o Distrito Federal e 07 (sete) 
com Alagoas. Dentro do escopo dessa meta, por meio de diretrizes e requisitos estabelecidos em editais de 
chamamento público em 2012, procurou-se fortalecer o papel dos municípios na segurança Pública. Para isso, foram 
disponibilizadas linhas de financiamento para estruturação dos Gabinetes de Gestão Integrada Municipal - GGI-M (sala 



do pleno e Secretaria Executiva) e Gabinetes de Gestão Integrada de Consórcios Municipais e de Secretarias Municipais 
de Segurança e/ou órgãos de gestão da Segurança Pública em âmbito municipal e/ou de Consórcios Municipais , para o 
aparelhamento da Guarda Municipal e para a instalação de s is tema de videomonitoramento em vias públicas . Em 
função da publicação dos editais de chamamento público, foi realizada a celebração de 66 convênios com os municípios, 
para os projetos Mulheres da Paz e Proteção de Jovens em Território Vulnerável - PROTEJO no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança com Cidadania – PRONASCI, e dois editais para prevenção da violência um com recursos do 
FNSP (com implantação do sistema de videomonitoramento) e outro com recursos do PRONASCI. Na área de gestão da 
informação, foram aprovados 14 projetos, sendo conveniados com os Estados do AC, AL, BA, DF, CE, GO, MT, MG, PB, 
PE, PI, RN, RO e TO, o que resultou em um aporte de recurso no valor de R$ 7.903.196,00, com recurso do Fundo 
Nacional de Segurança Pública – FNSP. Entre as dificuldades de execução, destaca-se a baixa aprovação das 
propostas enviadas, que se deve à carência técnica dos municípios na estruturação de projetos dessa natureza, mesmo 
com as iniciativas da SENASP de elaborar manuais, guias e fornecer todas as orientações necessárias para que as 
propostas tenham melhor qualidade. 
 
Quantidade alcançada 
89 
Data de Referência 
31/12/2012 
 
- Capacitar 8.000 servidores da Polícia Federal 
 
Análise Situacional da Meta 
A Academia Nacional de Polícia - ANP tem por atribuição a formação de novos policiais oriundos de processo seletivo 
realizado pela Diretoria de Gestão de Pessoal do Departamento de Polícia Federal, além da execução da capacitação 
continuada dos servidores que integram o Quadro Permanente de Pessoal da Polícia Federal. Para isso conta com a 
Escola Superior de Polícia - ESP e a Comissão de Gestão de Capacitação da ANP que analisa todos os processos de 
capacitação da Polícia Federal, deliberando sobre a sua viabilidade de execução e submetendo a aprovação da Diretoria 
de Gestão de Pessoal. A meta proposta no PPA 2012-2015 levou em consideração a formação de novos policiais ao 
longo do período, como também a estimativa de previsão de cursos de capacitação aos diversos servidores do órgão. A 
projeção realizada foi superada logo no primeiro ano, em razão da otimização de ações educacionais na modalidade de 
ensino a distância, que de forma direta, abrange grande quantidade de servidores, com custos bastante reduzidos, 
demonstrando o potencial de disseminação de conhecimentos da modalidade em EAD. Em novembro de 2012, foi 
alcançado um total de 14.046 servidores capacitados, evidenciando a otimização dos recursos colocados à disposição 
do órgão para cumprimento deste objetivo. Segue abaixo a discriminação dos resultados alcançados até o presente 
momento: 
 
-Cursos EAD 10.046 servidores 
-Cursos Presenciais: 2.406 servidores 
-Cursos Contratados:815 servidores 
-Cursos CESP (Escola Superior de Polícia): 779 servidores 
-Total: 14.046 servidores 
 
Quantidade alcançada 
14.046 
Data de Referência 
31/10/2012 
 
- Combater a impunidade dos homicídios, cujas principais vítimas são jovens negros, por meio do 
fortalecimento da Perícia Criminal 
 
Análise Situacional da Meta 
O fortalecimento da perícia abrange 5 ações principais: 1) Diagnóstico da perícia no Brasil; 2) Aquisições diretas para 7 
áreas prioritárias (local de crime, balística, DNA, química forense, informática, medicina legal e papiloscopia); 3) 
Convênios com os 27 entes federados; 4) Produção de procedimentos operacionais padrão (POPs) e instruções 
técnicas; e 5) Cursos de capacitação nas áreas supracitadas. Destas cinco ações as quatro primeiras já estão em 
execução, como segue: Ação 1) O diagnóstico foi concluído; 2) As aquisições estão sendo realizadas através de várias 



licitações; 3) Foram celebrados 27 convênios com cada um dos entes federados, estando em fase de execução, 
totalizando o valor de R$ 18.227.318,94; 4) A segunda reunião para elaboração de 24 POPs, ocorreu no mês de 
novembro de 2012. Estes POPs se encontram nos estados para validação e, após esta fase, será realizada a revisão 
final. A publicação está prevista para o mês de outubro de 2014 ; e 5) Cerca de 10 diferentes cursos de capacitação 
ocorrerão em 2013 com, pelo menos, duas edições cada. 
 
- Desenvolver ações para que as forças federais de segurança pública atuem no combate e na apuração dos 
crimes contra os direitos humanos, relacionados em especial a milícias e grupos de extermínio 
 
Análise Situacional da Meta 
 
Realizações em 2012: 
- Execução da operação MAPEAR 2012 (Identificação de pontos vulneráveis à ESCA – Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes); 
- Publicação em livro do resultado da MAPEAR 2012; 
- Foi produzido material gráfico impresso sobre Tráfico de Pessoas (Cartões de PVC para policiais realizarem entrevista 
direcionada + Publicidade para os motoristas p ro fissionais); 
- Foram produzidos mini-banners sobre o fluxo de atendimento ao menor em situação de ESCA (destinados a todos os 
postos e delegacias); 
- Participação em curso de Formação de Formadores em Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (01 PRF); 
- Apresentação do projeto MAPEAR na ONU (New York, EUA); 
- Efetivação de parceria com Ministério Público do Trabalho (MPT), através de um Acordo de Cooperação Técnica com 
transferência de recursos para a PRF; 
- Foi desenvolvida cartilha, em conjunto como MPT, sobre o enfrentamento ao trabalho análogo ao de escravo (a 
publicar); 
- Efetivação de Convênio coma SDH para atuação no Programa de Proteção aos Defensores dos DH, como também no 
PPCAAM (Programa de Proteção a Criança e Adolescente Ameaçado de Morte); 
-Encontro Nacional das CDH (Comissões Regionais de Direitos Humanos)." 
 
- Desenvolver e disponibilizar aos entes federados um sistema informatizado para controle da cadeia de 
custódia da prova material 
 
Análise Situacional da Meta 
Verifica-se a necessidade de se reestruturar e modernizar o sistema de produção da prova material, no âmbito da 
segurança pública e da justiça criminal, com o aprimoramento dos mecanismos de preservação, busca, coleta e análise 
de vestígios, visando fortalecer a cadeia de custódia, a produção isenta e qualificada da prova material, para se garantir 
o princípio da ampla defesa e o respeito aos direitos humanos. Com o fortalecimento da produção da prova material, os 
autores de delitos diversos, especialmente de crimes contra a vida, serão identificados com maior rapidez, contribuindo 
para a celeridade do processo criminal e para o aumento do grau de sensação de segurança da população brasileira. 
Contudo, a meta de se desenvolver o necessário sistema informatizado para controle da cadeia de custódia da prova 
material não foi consolidada, sendo necessário envidar esforços para que haja implementação no decorrer de 2013. 
 
- Fomentar a reestruturação das unidades técnico-científicas das 27 unidades da federação, modernizando, 
prioritariamente, aquelas localizadas nas unidades da federação que sediarão a Copa 2014 
 
Análise Situacional da Meta 
Para melhor avaliação, a meta pode ser subdivida em: 
- Ações de Aprimoramento das estruturas físicas - implantação do Centro Nacional de Difusão de Ciências Forenses 
(consta em meta específica) 
- Ações de Aquisição de equipamentos periciais/sistemas informatizados/ferramentas: R$ 529.723,72. 
- Ações de Manutenção do parque tecnológico:R$ 490.000,00. 
- Ações de Convênios e Acordos de Cooperação:R$ 23.515,94. 
- Ações de Capacitação: R$ 286.077,10 + eventos de capacitação realizados sem custos 
TOTAL: R$ 1.329.316,76 . 
Foi realizada uma pesquisa com objetivo de produzir o primeiro diagnóstico sobre a Perícia Forense no Brasil, 
publicada no Portal do Ministério da Justiça. Es te diagnóstico trouxe informações sobre a estrutura física e 



organizacional das perícias das unidades federativas, subsidiando a SENASP na elaboração de indicadores sobre a 
situação das perícias. O diagnóstico também vem funcionando como referência no desenho de políticas públicas 
voltadas à reestruturação das unidades de perícia. 
Os indicadores já foram elaborados e espera-se que em 2013 sejam aplicados, de modo a subsidiar o desenho das 
políticas apropriadas às realidades estaduais e do DF. Os processos de aquisições diretas e distribuição dos 
equipamentos, para o fortalecimento das perícias estão previstos para 2013. 
 
- Fomentar, nas 27 Unidades da Federação, iniciativas no âmbito das corporações de segurança pública de 
implantação e fortalecimento de ouvidorias independentes 
 
Análise Situacional da Meta 
Não foi possível estruturar esta ação durante o ano de 2012. A ação será priorizada em 2013, com a contratação de uma 
consultoria que auxilie na construção de referenciais para qualificar o controle interno e externo da atividade policial, 
elaborar procedimentos operacionais e padrões mínimos para apuração de denúncias e elaborar um curso de formação 
para corregedores de polícia e para as ouvidorias. 
 
 
- Implantar 166 monitoramentos eletrônicos (OCR) - Sistema Alerta Brasil 
 
Análise Situacional da Meta 
Está em fase de contratação o Projeto Executivo para o levantamento do projeto de instalação de cada ponto. Processo 
em fase de cotação: a PRF encontra dificuldades em conseguir cotações para o objeto desde o final do mês de 
agosto/2012, sendo que, até o momento , nenhuma cotação foi enviada. A instalação dos pontos de monitoramento está 
dividida em três contratações. A primeira etapa inclui a implantação de um projeto piloto com a implantação de 30 pontos 
distribuídos na região de fronteira e nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Para essa contratação, está em 
andamento um pregão eletrônico. A segunda contratação refere-se ao projeto executivo para o levantamento do projeto 
de instalação de cada ponto, com a finalidade de levantar a estrutura necessária e o custo aproximado de implantação 
dos demais pontos. Esse processo está em fase de cotação. A PRF encontra dificuldades em conseguir cotações para o 
objeto desde o final do mês de agosto/2012, sendo que, até o momento, nenhuma cotação foi enviada. Foi indicado 
servidor específico para realizar contato com empresas e bus car o envio de cotações para a contratação do Projeto 
Executivo, de forma a viabilizar essa contratação. 
 
- Implantar e manter um Centro Integrado de Inteligência Policial e Análise Estratégica (CINTEPOL) Análise 
Situacional da Meta 
Além de servidores do DPF, o Portal é acessado por servidores da área de inteligência da ANAC, Marinha, SEJUSP/MT, 
ABIN e MPM. Em 2012 utilizaram o Portal 1.561 usuários . Em 2012 foi implantada a ferramenta de busca de arquivos e 
banco de dados SINAPSE, que congrega os arquivos de operações e os bancos de dados do DPF. Para 2013 estão 
previstos novos parceiros:DEPEN, PGFN, TJ/MT e AGU. O Cintepol atualmente encontra dificuldades de operação 
devido a falta de contratação de serviços de manutenção e desenvolvimento de softwares. 
 
- Implantar uma rede nacional integrada de dados balísticos 
 
Análise Situacional da Meta 
Foi preparada a aquisição dos sistemas de indexação balística para compor o banco de dados balísticos, inicialmente 
com 4 unidades neste ano, em 2013 mais 20 unidades e em 2014 mais 34 unidades. Espera-se assim integrar as 
perícias estaduais e federais em todas as capitais do país e no distrito federal, por meio do banco nacional. O maior 
desafio será estabelecer e operacionalizar a rede nacional. 
 
- Implementar um Centro de Difusão de Ciências Forenses em Brasília/DF 
 
Análise Situacional da Meta 
Em 2012 foram alcançados os seguintes resultados: 95% dos serviços de escavação e contenção; 5% das fundações; 
100% dos desvios das interferências; conclusão da 2ª etapa do projeto executivo. Projeção para 2013: 100% das 
fundações; 100% da estrutura; 40% da pavimentação interna; 60% de dutos; 50% das instalações hidráulicas; e 100% 
da central de água gelada 
 



- Integrar e modernizar as agências que integram o Subsistema de Inteligência de Segurança Pública (S ISP) nos 
estados e no Distrito Federal 
 
Análise Situacional da Meta 
As Agências de Inteligência, Polícia Civil, Polícia Militar e Secretarias de Segurança Pública dos Estados, totalizando 81 
Agências, estão sendo paulatinamente modernizadas. O Programa ENAFRON vem acelerando essa conquista, 
atingindo parcialmente as 11 (onze) agências centrais, localizadas nas capitais dos Estados com fronteira internacional, 
sendo que a implantação de Núcleos de Inteligência nas cidades fronteiriças leva em consideração sua maior 
importância por instituição A integração das instituições de segurança pública na área de inteligência, passa pelos 
Encontros dos Chefes de Organismos de Inteligência - ENCHOI, voltados para elaborar diretrizes de capacitação de 
agente de segurança pública, discutir propostas para ações conjuntas, discutir inovações com a intenção de modernizar 
as agências de inteligências. Foram realizados quatro ENCHOI (região sul e sudeste, região norte, região centro-oeste e 
região nordeste) com as participações de representantes das polícias civis, militares, secretarias de segurança pública 
de todos estados e do DF, além de representantes do DEPEN como convidados. Nas Regiões de fronteiras foram 
realizados 11 convênios com os Estados com objetivo de reaparelhar, implantar, integrar, modernizar e capacitar os 
núcleos de inteligência das principais cidades na faixa de fronteiras, contudo a 
execução dos convênios ocorrerá a partir de 2013. 
Perspectiva para 2013: 
No planejamento para o próximo ano está previsto para o primeiro semestre um ENCHOI na cidade de Foz do 
Iguaçu/PR, especificamente para reunir os Estados favorecidos com o projeto ENAFRON, e, ainda, a realização de um 
encontro Nacional no Rio de Janeiro contemplando todos os estados da federação, Distrito Federal e o DEPEN. 
 
Quantidade alcançada 
11 
Data de Referência 
31/12/2012 
 
- Mapear as competências necessárias para o desempenho das atribuições da Polícia Rodoviária Federal, 
identificando os perfis adequados , em especial às atividades de liderança e gestão, bem como aperfeiçoar os 
mecanismos de avaliação de desempenho e valorização dos servidores 
 
Análise Situacional da Meta 
Em 2012 foram realizados trabalhos para definir as Competências Organizacionais, os quais se encontram em fase de 
aprovação. Serão necessárias outras 3 fases para a complementação do mapeamento, a saber: 
- Identificar as Competências Setoriais; 
- Realizar o Diagnóstico de Competências; 
- Aprovar o Plano Anual de Capacitação por Competência 
 
- Promover a reestruturação organizacional dos órgãos policiais da União 
 
Análise Situacional da Meta 
No ano de 2012 a Polícia Federal avançou quanto ao aprimoramento de sua estrutura organizacional e modelo de 
gestão, em razão da alteração da estrutura regimental e organizacional do DPF, com a edição da Portaria nº 2.877, de 
30 de dezembro de 2011, que aprovou o novo Regimento Interno da Polícia Federal, readequando as estruturas formais 
do órgão. Com o novo Regimento Interno foi possível reorganizar a atual estrutura formal da PF, adequando as                    
diversas atribuições desempenhadas, decorrentes das competências da União , em que procurou-se agregar as 
atribuições em virtude de sua natureza e dos fins a que se destina – prestação, fiscalização e controle de serviços e 
apuração de infrações penais, em dois ramos ou gêneros bastante distintos: Polícia Judiciária e Polícia Administrativa. 
Além dessa divisão das atividades em dois grandes ramos, houve alteração da subordinação direta da Coordenação- 
Geral de Tecnologia da Informação - CGTI, do Instituto Nacional de Identificação - INI, além de uma grande alteração e 
adequação da estrutura da Direto ria de Inteligência Policial - DIP, que reorganizou-se internamente a fim de dar maior 
efetividade nas ações de inteligência da Polícia Federal, com especial ênfase às ações voltadas a grandes eventos e 
prevenção de atos terroristas. Além da questão estrutural e regimental, houve um intenso trabalho da Direto ria de 
Administração e Logística Policial, voltado à melhoria da estrutura e recursos materiais do órgão, com a execução de        
diversos projetos de construção e reformas de unidades, aquisição de coletes balísticos, armamento, veículos, 
equipamentos de inteligência, dentre outros. 



 
- Proporcionar infraestrutura adequada para 70 unidades policiais da União 
 
Análise Situacional da Meta 
Parte da meta era a contratação de 7 obras no ano de 2012. A meta não foi alcançada, pois a empresa contratada para 
elaboração do projeto não cumpriu o prazo contratado. A outra parte era a contratação de 10 projetos no ano de 2012. 
O Projeto Básico foi encaminhado para licitação. 
 
- Realizar 27 Pactos Federativos entre a União e os estados e Distrito Federal e 400 Pactos entre a União e os 
municípios com maiores índices de homicídio para integração, alimentação e utilização do S INISP 
 
Análise Situacional da Meta 
Com a publicação da Lei 12.681/2012 que institui o SINESP os estados se viram obrigados a enviarem seus dados par a 
o banco de dados nacional frente a possibilidade de não recebimento de recursos advindos do Fundo Nacional de 
Segurança Pública, do PRONASCI e do Fundo Penitenciário de Segurança Pública, como previsto na lei. Entretanto, a 
lei também prevê a criação de um conselho gestor que irá definir regras da alimentação e quais informações serão 
exigidas dos estados. 
Como o conselho gestor ainda não foi constituído, foi formulado um termo de adesão com regras provisórias até que as 
definitivas sejam criadas pelo conselho gestor, não prejudicando os estados e possibilitando que os mesmo continuem a 
receber os recursos dos fundos e programa citados. Foi assinado convênio com 15 Estados e mais o Distrito Federal, 
sendo que os demais Estados estão previstos para conveniar no ano de 2013. Para integrar os Municípios ao INFOSEG, 
foi publicada a portaria de nº 48/2012-SENASP, estabelecendo requisitos que estão previsto também nos termos de 
cooperação técnica. Uma grande dificuldade encontrada para realização dos pactos federativos foi a Finalização do 
Projeto Básico e Minuta de Contrato objetivando contratação da empresa especializada em Tecnologia da Informação, 
para desenvolvimento do portal e toda integração, captação e tratamento das informações, geração de relatórios 
estatísticos, suporte, treinamento, manutenção e outros. 
 
Expectativas para o próximo período: 
- Aprovação do Decreto que institui o Conselho Gestor do Sinesp; 
- Assinaturas dos Termos de Adesão ao Sinesp conforme convênio já celebrado entre os Estados e o Distrito Federal; 
- Realização de eventos para eleger conselheiros do Sinesp; 
- Visitas aos estados para acompanhamento dos convênios. 
- Contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação; 
- Funcionamento do Portal SINESP operando com as bases estaduais e absorvendo sistemas como INFOSEG, 
SINAD, SINESPJC, entre outros. 
- Customização dos sistemas estaduais para integração das bases de dados; 
- Adequação das plataformas de tecnologia da Informação dos estados (hardware e software). 
 
Quantidade alcançada 
16 
Data de Referência 
31/12/2012 
 
- Realizar ações de capacitação dos servidores da Polícia Rodoviária Federal, de modo a ajustar as 
competências institucionais, qualificando 85% dos servidores com no mínimo 30 horas aula de capacitação 
anual 
 
Análise Situacional da Meta 
Em 2012 foram capacitados aproximadamente 5.500 servidores, nas diversas áreas, inclusive em cursos à distância. O 
que corresponde a mais de 56% dos servidores da PRF. Vale ressaltar que este ano foi atípico em função da retomada 
judicial do Concurso de 2009, o que fez com que todos os esforços na área de capacitação fossem no sentido de formar 
os novos policiais. 
 
Quantidade alcançada 
56 
Data de Referência 



31/10/2012 
 
- Reformar as unidades operacionais de apoio ao policiamento rodoviário federal da Polícia Rodoviária Federal 
Análise Situacional da Meta 
No que tange às intervenções de reforma de unidades operacionais destacam-se: 
- A elaboração de projetos de reforma em unidades operacionais da PRF (Delegacias e Postos), com custo de                     
R$ 1.348.678,03; 
 
- Execução de obras em unidades operacionais da PRF (Delegacias e Postos), com custo de R$ 23.248.540,96. 
 
 
OBJETIVO: 0831 - Reestruturar e modernizar o sistema criminal e penitenciário, por meio da garantia do cumprimento 
digno e seguro da pena, objetivando o retorno do cidadão à sociedade, a redução da reiteração criminosa, a aplicação 
de medidas alternativas à prisão e o combate ao crime organizado. 
 
Órgão Responsável: Ministério da Justiça 
 
Análise Situacional do Objetivo 
O Ministério da Justiça exerce papel fundamental no fomento do efetivo cumprimento da legislação vigente, em especial 
a Lei de Execução Penal (lei nº 7210/84), a qual preconiza a assistência ao preso e ao internado como dever do Estado, 
objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. A implementação dos Direitos e Garantias 
instituídos na lei depende de um sistema criminal e penitenciário moderno e eficaz capaz de prover ao preso o acesso à 
assistência material, jurídica, social, religiosa, educação e à saúde. Diversos avanços foram realizados em 2012. O 
Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN/MJ) apoiou com recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) a 
geração de 3296 novas vagas em estabelecimentos prisionais, isto representa 24% do total de vagas geradas no país 
em 2012 (Foram geradas no total 13661 vagas em 2012). Outrossim, é importante apontar que foram contratadas 16.631 
novas vagas, contabilizando um investimento de R$ 365.815.449,51 em 2012. O trabalho é voltado à redução do déficit 
carcerário, que é indicador global utilizado no planejamento e gestão do DEPEN/MJ e considera o impacto da projeção 
de variação da população carcerária e a projeção dos resultados que serão gerados com os recursos disponibilizados. O 
percentual histórico de variação encontrado foi ponderado pela Diretoria do DEPEN de acordo com as iniciativas que já 
estavam em andamento por parte do Governo Federal e das Unidades Federativas, fixando assim em 3,8% de 
crescimento anual para os períodos seguintes. Com isso a estimativa de indivíduos encarcerados foi estabelecida em 
534.294 presos em dezembro de 2012, 554.761 em dezembro de 2013 e 576.012 em dezembro de 2014. Contudo, 
apesar dos esforços empreendidos na contratação e geração de novas vagas, o aumento da população carcerária de 
514.582 em dezembro de 2011 para 549.577 em junho de 2012, apresentou variação de 34.995 presos em relação à 
projeção feita, causando o não alcance da meta de redução do déficit carcerário em 8% como definido no Plano 
Plurianual (PPA) e a necessidade de reavaliação das projeções estatísticas. Este desvio representa um crescimento da 
população carcerária de 6,8% em seis meses, três pontos percentuais acima do crescimento de 3,8% projetado para 
todo o ano de 2012. Neste sentido, houve um incremento de 1% no déficit carcerário, causado por este incremento 
inesperado e acima da média dos anos anteriores. Além do trabalho realizado no tocante à geração de novas vagas em 
estabelecimentos prisionais, o DEPEN/MJ atuou fortemente na reintegração social da pessoa privada de liberdade. 
Parcerias com os Ministérios da Educação e da Saúde garantiram resultados expressivos no atendimento da população 
encarcerada. Além disso, importante trabalho de aparelhamento de estabelecimentos penais para capacitação 
profissional do preso foi realizado em 2012. Na Educação, em parceira com o MEC, a oferta de educação foi qualificada 
e ampliada, ao pactuarem-se vagas específicas para o sistema prisional: 27000 novas vagas na Educação de Jovens 
Adultos – EJA; 10000 novas vagas no Programa Brasil Alfabetizado – PBA; e, 2000 vagas para educadores bolsistas. No 
ENEM, foram mais de 23 mil inscritos. Por fim, a destinação de 90 mil vagas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego – PRONATEC, para os anos de 2013 e 2014, representam avanço sem precedentes nesta área. Na 
Saúde, totalizou-se 25 Unidades da Federação qualificadas no Plano Nacional de Saúde no Sistema Carcerário, 
estendendo o modelo SUS ao público penitenciário. Destacam-se ainda a inclusão de toda a população carcerária no 
Plano Nacional de Imunização, ações para incluir a população sob custódia no Cartão SUS e na Rede Cegonha. Por fim, 
é importante ressaltar o repasse de recursos do FUNPEN para aparelhamento de Centros de Referência à Saúde 
Materno- Infantil em estabelecimento prisionais das Unidades da Federação (UF). Na capacitação profissional, destaca-
se o Projeto de Capacitação Profissional e Implementação de Oficinas Permanentes – PROCAP que representou o 
investimento de R$ 6 milhões para implantação de oficinas de capacitação em estabelecimentos prisionais de 19 UFs , 
alcançando mais de 36 mil beneficiários . O DEPEN/MJ também deu ênfase à questão de gênero, estabelecendo em 



2012 o projeto "Efetivação dos Direitos da Mulher no Sistema Penal, para coordenar articulações com órgãos federais, 
estaduais e sociedade civil, sistematizar demandas do encarceramento feminino e lançar, no início de 2013, a primeira 
parte da Política Nacional que tratará de temas como: a maternidade na prisão, arquitetura prisional, alterações 
legislativas, banco de dados com recorte de gênero, entre outros. Outrossim, ao final de 2013 será possível apontar 
quantas vagas em estabelecimentos penais femininos serão geradas pelo Programa Nacional de Apoio ao Sistema 
Prisional. As novas vagas atenderão aos dispositivos das normas 
citadas nas informações básicas da meta. Outro importante projeto em andamento trata da monitoração eletrônica. Em 
2012, realizou-se estudo preliminar composto por levantamento do panorama mundial e nacional, mapeamento das 
experiências no Brasil, visitas aos Estados (RJ, SP e PE) e elaboração de relatório e nota técnica. A perspectiva para 
2013 é iniciar a implantação do instituto da liberdade vigiada por meio de monitoramento eletrônico em duas UFs, que 
servirão como teste do projeto referência elaborado pelo Departamento. No tocante à implantação do Sistema Nacional 
de Alternativas Penais, realizou-se, em 2012, 3 Workshops Regionais, com a participação de 127 especialistas, além dos 
trabalhos do "Grupos de Trabalhos de Apoio às Alternativas Penais", composto por 15 estudiosos do tema, resultando 
nas diretrizes para a política e na reestruturação do modelo de centrais de acompanhamento das penas e medidas 
alternativas. Foram ainda aprovadas 10 propostas de convênio para atender 18.935 pessoas, com investimento previsto 
de R$ 3.638.281,69. É importante ressaltar também os trabalhos realizados no âmbito do Acordo para Melhoria do 
Sistema Prisional Brasileiro : formalização do Sistema por meio de projeto de lei; e, estudo do fluxo de aplicação das 
alternativas penais entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo. A perspectiva para 2013 é a continuação dos esforços 
para tornar o Sistema uma realidade. Por fim, é importante salientar também os esforços realizados nas áreas de 
capacitação do servidor penitenciário, de aparelhamento de estabelecimentos penais e de consolidação do Sistema 
Penitenciário Federal. Na área de capacitação foi instituída a Escola Nacional de Serviços Penais – ESPEN e realizada a 
1ª Pós-graduação em gestão em saúde prisional (400 vagas disponíveis). O aparelhamento dos estabelecimentos 
penais em 2012 teve como principal resultado a realização de pregão eletrônico para aquisição de 215 veículos de 
transportes de presos, que serão doados às UFs. Já no âmbito do Sistema Penitenciário Federal, garantiu-se o seu 
funcionamento como modelo que busca combater a atuação dos presos em relação ao crime organizado. 
 
Metas 2012-2015 
 
- Apoiar no mínimo 20% das vagas geradas no sistema carcerário pelas unidades da federação Análise 
Situacional da Meta 
 
O Departamento Penitenciário Nacional apoiou com recursos do Fundo Penitenciário Nacional a geração de 3296 novas 
vagas em estabelecimentos prisionais, isto representa 24% do total de vagas geradas no país em 2012 (13661 novas 
vagas). 
 
Quantidade alcançada 
24 
Data de Referência 
28/12/2012 
 
- Aumentar o número de presídios femininos adequados aos dispositivos das Leis nº 11.942/09 e nº 12.121/09 e 
aos demais direitos das mulheres em situação de prisão 
 
Análise Situacional da Meta 
No tocante à questão de gênero, estabeleceu-se em 2012 o projeto "Efetivação dos Direitos da Mulher no Sistema 
Penal, para coordenar articulações com órgãos federais, estaduais e sociedade civil, sistematizar demandas do 
encarceramento feminino e lançar, no início de 2013, a primeira parte da Política Nacional que tratará de temas como: a 
maternidade na prisão, arquitetura prisional, alterações legislativas, banco de dados com recorte em gênero, entre 
outros. A Meta será quantificável após os estudos previstos no âmbito deste projeto. Outrossim, ao final de 2013 será 
possível apontar quantas vagas em estabelecimentos penais femininos serão geradas pelo Programa Nacional de Apoio 
ao Sistema Prisional. As novas vagas atenderão aos dispositivos das normas citadas nas informações básicas da meta. 
 
- Implantar o instituto da liberdade vigiada por meio do monitoramento eletrônico 
 
Análise Situacional da Meta 



Realizou-se estudo preliminar composto por levantamento do panorama mundial e nacional, mapeamento das 
experiências no Brasil, visitas aos Estados (RJ, SP e PE) e elaboração de relatório e nota técnica. A perspectiva para 
2013 é iniciar a implantação do instituto da liberdade vigiada por meio de monitoramento eletrônico em duas Unidades 
da Federação, que servirão como teste do projeto referência elaborado pelo Departamento Penitenciário Nacional. 
 
- Implantar o Sistema Nacional de Alternativas Penais 
 
Análise Situacional da Meta 
A Implantação do Sistema Nacional de Alternativas Penais envolveu em 2012 a realização de 3 Workshops Regionais, 
com a participação de 127 especialistas, além dos trabalhos do "Grupos de Trabalhos de Apoio às Alternativas Penais", 
composto por 15 estudiosos do tema, resultando nas diretrizes para a política e na reestruturação do modelo de centrais 
de acompanhamento das penas e medidas alternativas. Foram ainda aprovadas 10 propostas de convênio para atender 
18.935 pessoas, com investimento previsto de R$ 3.638.281,69. É importante ressaltar também os trabalhos realizados 
no âmbito do Acordo para Melhoria do Sistema Prisional Brasileiro: formalização do Sistema por meio de projeto de lei; 
e, estudo do fluxo de aplicação das alternativas penais entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo. A perspectiva para 
2013 é a continuação dos esforços para tornar o Sistema uma realidade. 
 
- Implementar mecanismo de mensuração da reiteração criminosa no Brasil 
 
Análise Situacional da Meta 
O Departamento Penitenciário Nacional elegeu como indicador global de desempenho das políticas de melhoria do 
sistema prisional a mensuração da reiteração criminosa no Brasil. O mecanismo permitirá a aferição dos resultados da 
reintegração social da pessoa privada de liberdade, possibilitando a melhor avaliação das políticas e projetos realizados 
nesta área. Os trabalhos estão em andamento para em conjunto com o Poder Judiciário criar mecanismo que permita a 
coleta dos dados que permitirão a medição deste indicador. O cronograma estimado aponta como prazo final para 
implantação o final do ano de 2014. 
 
- Reduzir o déficit carcerário em 8% 
 
Análise Situacional da Meta 
A definição das metas dos indicadores globais utilizados no planejamento e gestão do DEPEN consideram o impacto da 
projeção de variação da população carcerária e a projeção dos resultados que serão gerados com os recursos 
disponibilizados. Para calcular a variação esperada da população carcerária, utilizou-se o histórico disponível 
considerado confiável pela Coordenação-Geral de Pesquisa e Análise da Informação – CGPAI/DIRPP/DEPEN, de 
dezembro de 2008 a dezembro de 2011. O percentual histórico de variação encontrado foi ponderado pela Diretoria do 
DEPEN de acordo com as iniciativas que já estavam em andamento por parte do Governo Federal e das Unidades 
Federativas, fixando assim em 3,8% de crescimento anual para os períodos seguintes. Com isso a estimativa de 
indivíduos encarcerados foi estabelecida em 534.294 presos em dezembro de 2012, 554.761 em dezembro de 2013 e 
576.012 em dezembro de 2014. O aumento da população carcerária de 514.582 em dezembro de 2011 para 549.577 em 
junho de 2012, apresentou variação de 34.995 presos em relação à projeção feita, causando o não alcance de algumas 
metas e a necessidade de reavaliação das projeções estatísticas. Este desvio representa um crescimento da população 
carcerária de 6,8% em seis meses, três pontos percentuais acima do crescimento de 3,8% projetado para todo o ano de 
2012. Neste sentido, houve um incremento de 1% no déficit carcerário, causado por este incremento inesperado e acima 
da méd ia dos anos anteriores. 
 
 
OBJETIVO: 0832 - Implementar o Plano Nacional para a Segurança em Grandes Eventos, dotando as Instituições de 
Segurança Pública dos recursos necessários para a integração das ações e execução dos projetos. 
 
Órgão Responsável: Ministério da Justiça 
 
Análise Situacional do Objetivo 
Visando a implementação do Plano Nacional para a Segurança em Grandes Eventos foram realizadas em 2012 ações 
com a finalidade de equipar as diversas instituições parceiras, como Departamento de Polícia Federal, Departamento de 
Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal do Brasil, Força Nacional de Segurança Pública, Agência Brasileira de 
Inteligência, Polícias Civis e Militares e Corpos de Bombeiro dos estados-sede, envolvendo a aquisição de soluções, 



sistemas, equipamentos e contratação de serviços; e promover treinamento e capacitação para o nivelamento de 
conhecimento dos profissionais de Segurança Pública, em cumprimento ao que consta na Matriz de Responsabilidade. 
Nos projetos desenvolvidos foram investidos aproximadamente 92% do orçamento de 2012, distribuídos entre as quatro 
ações que compõem o Plano Nacional. Nos anos de 2013 e 2014, dar-se-á continuidade aos projetos iniciados, 
mantendo-se as parcerias com os órgãos federais e estaduais, e serão firmados novos acordos visando os dois grandes 
eventos que ocorrerão em 2013: a Copa das Confederações e a Jornada Mundial da Juventude. 
. 
Metas 2012-2015 
 
- 12 Centros de Comando e Controle Integrado Locais nos estádios das cidades sedes da Copa do Mundo 2014 
Análise Situacional da Meta 
A implantação dos 12 Centros Integrados de Comando e Controle Locais a serem instalados nos estádios da realização 
dos jogos não faz parte das ações a serem implementadas pelo Governo Federal. A execução desta ação passou à 
responsabilidade da FIFA e dos próprios Estados-sede. 
 
- 12 Centros de Comando e Controle Integrado regionais nos estados sede da Copa do Mundo 2014 
 
Análise Situacional da Meta 
Os Centros Integrados de Comando e Controle Regionais tem por finalidade concentrar em um ambiente único todas as 
informações relativas à segurança pública em tempo real durante os grandes eventos, possibilitando ao gestor a tomada 
de decisão mais adequada à situação apresentada e proporcionando uma resposta ao fato com mais rapidez, eficiência 
e eficácia, por meio de protocolos de ação pré-estabelecidos, trabalhando em conjunto com todos os órgãos envolvidos. 
Os 12 Centros Integrados de Comando e Controle Regionais a serem implantados nos Estados-sede da Copa 2012 
possuem uma infraestrutura completa de Centro de Processamento de Dados – CPD; 12 (doze) Sistemas de vídeo wall 
integrado; 12 (doze) Sistemas de imageamento aéreo; 12 (doze) infraestrutura de dados/voz/elétrica; equipamentos de 
tecnologia como (para os 12 CICCR): servidores, , storage de armazenamento, switch, biblioteca de backup, estações de 
trabalho, e softwares de operação e administração, que proporcionará a necessária confiabilidade ao sistema, afastando 
ao máximo a possibilidade de interrupção dos serviços. No ano de 2012 foram adquiridos os 11 Sistemas de 
imageamento aéreo previstos, a infraestrutura completa de Centro de Processamento de Dados das 09 cidades da 
primeira fase, equipamentos de firewall, e 22 Plataformas de Observação Elevadas Móveis. Os demais itens que 
integram os CICC serão adquiridos/contratados nos dois anos seguintes, de acordo com o planejamento . Na primeira 
fase serão instaladas em 09 (nove) CICC Regionais as infraestruturas completas de CPD que abrangem as cidades de 
Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Natal, Porto Alegre, Recife e Salvador. Na segunda fase serão 
instaladas em 03 (três) CICC Regionais as infraestruturas completas de CPD, nas cidades de Manaus, São Paulo e Rio 
de Janeiro. 
 
- 15 Centros de Comando e Controle Integrado em outros estados que não sediarão jogos da Copa do Mundo 
2014 
 
Análise Situacional da Meta 
 
A implantação dos Centros Integrados de Comando e Controle – CICC está prevista no âmbito do programa Brasil 
Mais Seguro. Em 2012, a Senasp desenvolveu os requisitos de concepção do CICC. Para o próximo período, está 
previsto o financiamento, por intermédio de repasse voluntário, em três estados da federação. 
 
- 1 Backup do Centro de Comando e Controle Integrado Nacional no Rio de Janeiro Análise Situacional da Meta 
 
O Centro Integrado de Comando e Controle tem por finalidade concentrar em um ambiente único todas as informações 
relativas à segurança pública em tempo real durante os grandes eventos, possibilitando ao gestor a tomada de decisão 
mais adequada à situação apresentada e proporcionando uma resposta ao fato com mais rapidez, eficiência e eficácia, 
por meio de protocolos de ação pré-estabelecidos, trabalhando em conjunto com todos os órgãos envolvidos. O Centro 
Integrado de Comando e Controle – CICC Backup Nacional do RJ possui uma infraestrutura completa de Centro de 
Processamento de Dados – CPD; Sistema de vídeo wall integrado; Sistema de imageamento aéreo; infraestrutura de 
dados/voz/elétrica; equipamentos de tecnologia como: servidores, storage de armazenamento, switch, biblioteca de 
backup, estações de trabalho, e softwares de operação e administração, que proporcionará a necessária confiabilidade 
ao sistema, afastando ao máximo a possibilidade de interrupção dos serviços. De toda a infraestrutura, até o final do ano 



2012 foram adquiridos alguns componentes, como o Sistema de imageamento aéreo, e equipamentos de firewall. Os 
demais itens que integram o CICC serão adquiridos/contratados ao longo dos dois anos seguintes, conforme previsto. 
 
- 1 Centro de Comando e Controle Integrado Nacional 
 
Análise Situacional da Meta 
O Centro Integrado de Comando e Controle tem por finalidade concentrar em um ambiente único todas as informações 
relativas à segurança pública em tempo real durante os grandes eventos, possibilitando ao gestor a tomada de decisão 
mais adequada à situação apresentada e proporcionando uma resposta ao fato com mais rapidez, eficiência e eficácia, 
por meio de protocolos de ação pré-estabelecidos, trabalhando em conjunto com todos os órgãos envolvidos. O Centro 
Integrado de Comando e Controle – CICC Nacional, com sede em Brasília, possui uma infraestrutura completa de Centro 
de Processamento de Dados – CPD; Sis tema de vídeo wall integrado; infraestrutura de dados/voz/elétrica; 
equipamentos de tecnologia como : servidores, storage de armazenamento, switch, biblioteca de backup, estações de 
trabalho, e softwares de operação e administração, que proporcionará a necessária confiabilidade ao sistema, afastando 
ao máximo a possibilidade de interrupção dos serviços. De toda a infraestrutura, até o final do ano 2012 foram adquiridos 
equipamentos de firewall e a infraestrutura completa de Centro de Processamento de Dados. Os demais itens que 
integram o CICC serão adquiridos/contratados nos dois anos seguintes, conforme previsto. 
 
� 34.000 vagas de ensino presencial da SENASP com foco nos grandes eventos 
 
Análise Situacional da Meta 
Encerrado o ano, foram firmados 14 convênios com os Estados-sede (12 com as Secretarias de Estado de Segurança 
Pública e 02 com os Corpos de Bombeiros de São Paulo e Rio de Janeiro), Termos de Cooperação com o Departamento 
de Polícia Federal e com a Agência Brasileira de Inteligência, e a contratação da Fundação Getúlio Vargas para 
capacitação dos gestores. Para os anos de 2013 e 2014 estão previstas as capacitações e treinamentos por intermédio 
dos convênios firmados, e dos novos Termos de Cooperação, visando atender as necessidades dos órgãos parceiros. 
 
- 51 Centros de Comando e Controle Móveis destinados às sedes da Copa e centros de treinamento das 
seleções 
 
Análise Situacional da Meta 
Os Centros de Comando e Controle Móveis tem por finalidade concentrar em um ambiente único todas as informações 
relativas à segurança pública em tempo real durante os grandes eventos, de modo mais restrito, focado no evento que 
está sendo monitorado, repassando as informações ao CICC Regional e/ou atuando no caso específico, possibilitando 
ao gestor a tomada de decisão mais adequada à situação apresentada e proporcionando uma resposta ao fato com mais 
rapidez, eficiência e eficácia, por meio de protocolos de ação pré-estabelecidos, trabalhando em conjunto com todos os 
órgãos envolvidos. Os Centros de Comando e Controle Móveis destinados aos Estados-sede são num total de 27 (vinte 
e sete), assim distribuídos: 03 (três) unidades para Belo Horizonte, 03 (três) unidades para São Paulo, e 03 (três) 
unidades para Rio de Janeiro; 02 (duas) unidades para cada uma das demais cidades-sede. A revisão orçamentária e o 
incremento da tecnologia embarcada das unidades móveis inviabilizou a aquisição das 51 (cinquenta e uma) unidades 
previstas inicialmente, tornando-se necessária a redução para 27 (vinte e sete) unidades de Centro de Comando e 
Controle Móveis - CCCM. Do total dos 27 Centros de Comando e Controle Móveis – CCCM previstos, foram adquiridas 
no ano de 2012, 26 unidades; a outra unidade móvel será adquirida no ano de 2013 para o Estado do AM. 
 
- Adequar os serviços prestados pelos órgãos de segurança pública e outras instituições para o aumento da 
demanda ocasionada pelos grandes eventos, com prioridade para as sedes da Copa 2014 
 
Análise Situacional da Meta 
No ano de 2012 foram adquiridos equipamentos e materiais pela SESGE, para serem distribuídos às Polícias estaduais 
e Corpos de Bombeiros dos Estados-sede, tais como: 10 lanchas de patrulhamento rápido para o Estado do AM; 
armamento e tecnologia menos letal; 12 kit's anti-bomba; e 36 conjuntos de desencarceramento. Ainda foram firmados 
Termos de Cooperação com do Departamento de Polícia Federal, Departamento de Polícia Rodoviária Federal, Força 
Nacional de Segurança Pública, Agência Brasileira de Inteligência e Receita Federal do Brasil, e Termo de Convênio 
com o Estado do Rio de Janeiro . As descentralizações orçamentárias realizadas para a Receita Federal do Brasil, 
Departamento da Força Nacional de Segurança Pública, Departamento de Polícia Federal e Departamento de Polícia 
Rodoviária Federal foram prejudicadas por não conclusão das licitações em tempo hábil ou outros motivos. Em razão da 



não utilização do crédito orçamentário descentralizado, parte deste orçamento foi utilizado para antecipar algumas das 
aquisições que se estendiam até os anos 2013 e 2014, tais como armamento menos letal, máscaras contra gases, e 
lanchas de ataque rápido. Em continuidade à execução da ação, está prevista para 2013, a aquisição dos demais itens 
constantes da Matriz de Responsabilidade, a assinatura de Termos de Cooperação com os órgãos parceiros, e a 
retomada dos Termos de Cooperação para as aquisições já previstas e não realizadas em 2012, e que são essenciais 
para a realização dos Grandes Eventos. 
 
- Capacitar 5.000 Policiais Rodoviários Federais em ações específicas voltadas para grandes eventos 
 
Análise Situacional da Meta 
No Ano de 2012 foram capacitados aproximadamente 400 servidores, envolvidos nos cursos na área de Inteligência, 
Controle de Distúrbios, Técnicas Policias de Combate ao Crime e Formação de Motociclistas Batedores. Cabe ressaltar 
que este ano foi atípico em função da retomada judicial do Concurso de 2009, o que fez com que todos os esforços na 
área de capacitação fossem no sentido de formar os novos policiais, restando prejudicada a programação anual de 
capacitação. 
 
Quantidade alcançada 
400 
Data de Referência 
31/12/2012 
 
 
OBJETIVO: 0833 - Fortalecer a segurança viária e a educação para o trânsito, ampliando a capacidade de policiamento, 
monitoramento e fiscalização nas rodovias federais e integrando ações relacionadas à temática. 
 
Órgão Responsável: Ministério da Justiça 
 
Análise Situacional do Objetivo 
Em 2012, as ações de educação para o trânsito atingiram 180.000 pessoas. Foram fiscalizados 4.779.111 veículos e 
realizados 489.248 procedimentos de fiscalização de alcoolemia. Também em 2012, a Central de Informações 
Operacionais (CIOP) da 9ª Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Sul (SRPRF/RS) 
foi migrada para o conceito de Central de Comando e Controle, estando a CIOP da 5ª Superintendência Regional da 
Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro (SRPRF/RJ) em processo de migração. Foram implantados 78 pontos de 
videomonitoramento no estado Rio Grande do Sul e iniciada a implantação no Paraná e Mato Grosso do Sul. Foram 
iniciadas as tratativas para ampliação da parceria com Ministério da Saúde e SAMU no âmbito do Plano de Prevenção e 
Redução de Acidentes. Iniciadas, também, as tratativas para implantação do Centro de Estudos de Segurança Viária no 
âmbito do mesmo Plano, com perspectiva para o início da implantação em 2013. 
 
Metas 2012-2015 
 
- Alcançar com ações de educação para o trânsito 1.000.000 de pessoas até 2015 
 
Análise Situacional da Meta 
Foram alcançadas 180.000 pessoas com ações de educação para o trânsito. Entre os principais projetos estão : 
Palestras, Exposições, Festival Estudantil Temático Teatro para o Trânsito - FETRAN, Cinema Rodoviário e Projetos 
para Motoristas Profissionais. 
 
Quantidade alcançada 
180.000 
Data de Referência 
31/12/2012 
 
- Ampliar a parceria com o Ministério da Saúde mediante a implantação do SAMU Rodoviário Nacional 
 
Análise Situacional da Meta 



Para viabilizar esta meta, está em discussão a repactuação do convênio entre a PRF e o Ministério da Saúde para a 
atuação conjunta no atendimento pré-hospitalar de vítimas de acidentes rodoviários. O convênio está sendo tratado 
dentro do escopo do Projeto Hora de Ouro da PRF, que visa reestruturar o atendimento pré-hospitalar do órgão. A 
equipe do projeto está definida e os estudos para a sua implantação estão em fase inicial - serão definidas as ações da 
equipe e estipulado o cronograma para a sua implementação. 
 
- Ampliar de 21.500.000 para 24.000.000 o número de fiscalizações de veículos nas rodovias federais 
Análise Situacional da Meta 
 
A meta refere-se à ampliação do número acumulado de 21.500.000 fiscalizações de veículos realizadas no período 
2008-2011 para o total de 24.000.000 no período 2012-2015. Em 2012, o número de fiscalizações realizadas foi de 
5.914.475, quantidade próxima à media anual necessária para o alcance da meta (6 mil fiscalizações). 
 
Quantidade alcançada 
5.914.475 
Data de Referência 
31/12/2012 
 
 

Regionalização da 
Meta 

Total Unidade Qtde. Alcançada Data 

Região Centro-Oeste 15 % 9 31/12/2012 
Região Nordeste 27 % 23 31/12/2012 
Região Norte 10 % 15 31/12/2012 

Região Sudeste 25 % 24 31/12/2012 
Região Sul 23 % 29 31/12/2012 

 
 
- Ampliar de 4.150.000 para 6.000.000 o número de procedimentos de fiscalização de alcoolemia 
Análise Situacional da Meta 
 
A meta refere-se à ampliação do número acumulado de 4.150.000 procedimentos de fiscalização de alcoolemia no 
período 2008-2011 para o total de 6.000.000 no período 2012-2015. Em 2012, o número de fiscalizações realizadas foi 
de 489.248, correspondendo a 32,61% da meta anual méd ia (1.500.000 fiscalizações) prevista. Em virtude do não 
atendimento da meta parcial para 2012, as metas internas para as ações de fiscalização de alcoolemia foram ajustadas 
para 2.000.000 de procedimentos por ano, com o que se pretende alcançar a estimativa prevista ao final da vigência do 
PPA. 
 
Quantidade alcançada 
489.248 
Data de Referência 
31/12/2012 
 
- Implantar o Centro de Estudos de Segurança Viária 
 
Análise Situacional da Meta 
Em 2012 foram feitas tratativas para implantação do Centro, contudo a perspectiva de implantação é para 2013, no 
âmbito do Plano de Redução de Acidentes. 
 
- Implementar centrais de comando e controle em todas as regionais do Departamento de Polícia Rodoviária 
Federal (DPRF) com objetivo de monitorar, despachar e controlar as ações operacionais, utilizando-se de 
sistemas de informações integrados 
 
Análise Situacional da Meta 
Em 2012, a Central de In formações Operacionais - CIOP da 9ª Superintendência Regional da Polícia Rodoviária 



Federal do Rio Grande do Sul - SRPRF/RS foi migrada para o conceito de Central de Comando e Controle e a CIOP da 
5ª Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro - SRPRF/RJ está com processo junto à 
Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), para que sejam utilizados recursos das concessionárias para a 
mesma migração. 
 
- Monitorar eletronicamente com câmeras de vigilância 200 pontos críticos de rodovias 
 
Análise Situacional da Meta 
78 pontos implantados no Rio Grande do Sul, sendo 24 pontos pela PRF e 54 pontos pelas Concessionárias de 
Rodovias Federais . 
 
Quantidade alcançada 
78 
Data de Referência 
31/12/2012 
 
 
OBJETIVO: 0834 - Ampliar a presença do Estado em territórios com elevados índices de vulnerabilidade social e 
criminal, por meio de ações multissetoriais de segurança, justiça e cidadania, combinando ações repressivas qualificadas 
e ações sociais de segurança, para a superação da violência e redução dos crimes letais intencionais contra a vida. 
 
Órgão Responsável: Ministério da Justiça 
 
Análise Situacional do Objetivo 
As ações previstas para o alcance desse objetivo têm a finalidade de combinar as políticas de segurança pública com 
ações sociais desenvolvidas pelo Governo Federal, em parceria com os Estados, Distrito Federal e os Municípios. Tais 
ações são voltadas para a prevenção e a repressão das causas que levam à violência nesses locais, através do 
desenvolvimento de iniciativas que visam à reativação de vínculos comunitários, a promoção do envolvimento, a 
proteção e promoção de oportunidades para públicos vulneráveis (jovens e adolescentes, mulheres, negros, egressos do 
sistema prisional, população residentes em regiões de fronteira ou em locais vulneráveis) a ampliação do policiamento 
comunitário e preventivo, a difusão do modelo de justiça comunitária, a ampliação do acesso à Justiça, promovendo o 
diálogo e a mediação comunitária como modo de resolução de conflitos, o fortalecimento dos Municípios na segurança 
pública com a implantação dos Gabinetes de Gestão integrada Municipal, bem como iniciativas de fomento à política de 
prevenção e redução dos crimes letais intencionais no território nacional e de melhoria do sistema de gestão e 
integração das informações produzidas pelos órgãos de segurança pública. Com efeito, a SENASP, na condição de 
indutora de política publica de Segurança Pública, priorizou em seus editais e portaria de chamamento público os 
projetos estratégicos priorizados pela Presidência da República. Dentre os projetos prioritários destacam-s e o Programa 
Brasil Mais Seguro e as ações de prevenção a violência e criminalidade desenvolvidas em âmbito Municipal. O programa 
Brasil Mais Seguro tem como objetivo precípuo induzir e promover a atuação qualificada e eficiente dos órgãos de 
segurança pública e do sistema de justiça criminal, com foco na qualificação dos procedimentos investigativos 
e na maior cooperação e articulação entre as Instituições de Segurança Pública e o Sistema de Justiça Criminal (Poder 
Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública). As ações do programa levam em conta as peculiaridades de cada 
Unidade Federada na sua implantação, conforme diagnósticos prévios e com compromissos específicos definidos em 
uma matriz conjunta de responsabilidades entre a União e as unidades federadas que aderirem ao Programa. No âmbito 
do programa foram realizadas junto às Unidades Federadas pesquisas para identificar as carências das unidades de 
investigação de homicídios e dos órgãos de perícia, denominadas Pesquisas Perfil, bem como foram iniciados os 
processos de aquisições diretas para aparelhar os órgãos de perícia dos Estados e do Distrito Federal. Também foi 
lançado um piloto do Programa no estado de Alagoas, com resultados expressivos na redução da taxa de homicídios. 
Em todo o Estado houve uma diminuição de 16% e na capital a redução dos homicídios foi ainda maior 
alcançando 27%. De maneira inovadora no país, o Ministério da Justiça (MJ) lançou, no dia 27 de junho, em Maceió/AL, 
a experiência piloto do Programa Brasil Mais Seguro, por meio de um acordo de cooperação assinado pelos governos 
federal, estadual e municipal, para o desenvolvimento de ações conjuntas voltadas à redução da criminalidade violenta 
na capital alagoana e em Arapiraca. O plano de ação do projeto piloto conta com atividades de fortalecimento da perícia 
forense e da Polícia Civil, controle de armas e articulação com o Judiciário, Ministério Público e Defensoria, além de 
policiamento ostensivo e de proximidade. A SENASP investiu R$ 38.588.753,00 em Alagoas, para compra de 
equipamentos como microscópio eletrônico de varredura, microcomparador balístico e maletas para vestígios papilares. 



O estado também recebeu auxílio de peritos e policiais da Força Nacional para realizar os inquéritos e cumprir 
mandados de prisão. O programa também prevê a implantação de bases móveis e cursos de capacitação para policiais 
civis que irão atuar na investigação de homicídios e policiais militares que fazem o patrulhamento ostensivo. No âmbito 
do Poder Judiciário, foi criada a Câmara de Monitoramento de Processos. Considerando que o aumento do número de 
homicídios no Brasil se concentra no Nordeste, o segundo estado da região a receber o Programa Brasil Mais Seguro 
será a Paraíba, de forma concentrada nos municípios de João Pessoa, Santa Rita e Campina Grande. Nesse sentido, foi 
realizado, na capital paraibana, o III Colóquio do Programa Brasil Mais Seguro. Houve a assinatura da Carta da Paraíba, 
que apresentou as diretrizes do Programa a ser implementado no Estado, com a formulação de uma matriz de 
responsabilidades, na qual participaram gestores e profissionais de segurança pública do Estado e do Governo Federal. 
No início de 2013, considerando a necessidade de articulação com a Prefeitura Municipal e a mudança da gestão, serão 
realizados encontros para a finalização da matriz de responsabilidades e elaboração das propostas a serem apoiadas. 
Em 2013 a pretensão é de expandir a adesão ao Programa para as cidades mais violentas do Nordeste e outras regiões 
que concentrem também altos índices de homicídios. No tocante ao fortalecimento do papel dos municípios na 
segurança pública por meio de editais de chamada Pública, foram direcionadas linhas de investimentos para 
desenvolvimento de projetos de prevenção nas cidades, levando-se em conta a concentração das taxas de homicídios 
dos municípios localizados nas regiões metropolitanas e nas regiões de fronteira. Além disso, foi desenvolvido em 
parceria com a SENAD/MJ, Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Educação, 
Secretaria de Direitos Humanos/PR, junto aos estados e municípios o programa “Crack, é possível vencer”. Suas ações 
são pré-definidas e exigem a pactuação com os entes federados, através da assinatura de um Termo de Adesão e 
definição de um cronograma de atuação conjunta. Em 2012, onze estados foram priorizados, e catorze assinaram o 
Acordo de Cooperação. Nesse programa cabe à SENASP o desenvolvimento do eixo autoridade, onde as ações policiais 
irão se concentrar em duas frentes: nas fronteiras e nas áreas de uso de drogas, nos centros consumidores. Serão 
intensificadas as ações de inteligência e de investigação para identificar e prender os traficantes, bem como desarticular 
organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas ilícitas. O contingente das Polícias Federal e Rodoviária Federal 
será reforçado com a contratação de mais de 2 mil novos policiais, os quais serão lotados em áreas mais vulneráveis ao 
tráfico de drogas. 
Está prevista também a implementação de policiamento ostensivo e de proximidade nas áreas de concentração de uso 
de drogas, onde serão instaladas câmeras de videomonitoramento fixo, com o objetivo é prestar atendimento as pessoas 
que trabalham, residem ou circulam no local, e possibilitar maior segurança com a identificação e prisão de traficantes. A 
expectativa é que a utilização de câmeras, móveis e fixas, contribua para in ib ir a prática de crimes, principalmente o 
tráfico de drogas. Os profissionais que atuarão nessas áreas receberão formação na doutrina de polícia de proximidade 
(comunitária), assim como na política sobre drogas, saúde e assistência social, com ampliação do conhecimento da rede 
de cuidado e aten ção, e irão incentivar o fortalecimento da comunidade nas áreas de uso de drogas para fortalecer a 
participação comunitária na prevenção à violência e criminalidade. Para tal finalidade serão disponibilizados aos estados 
que aderirem ao programa e que manifestarem interesse, através de doação deste Ministério, equipamentos 
permanentes e módulos de capacitação aos profissionais que atuarão nas cenas de uso. Os equipamentos são 
compostos de Centros de Comando e Controle Móvel (micro ônibus) com haste telescópica e câmera de 
videomonitoramento móvel, contendo mais de 20 pontos fixos de vídeomonitoramento por base, veículos sedan, 
motocicletas, equipamentos de menor potencial ofensivo (pistolas de condutividade elétrica e espargidores de gás 
lacrimogêneo). A Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) realizará ainda nesses estados, através de 
pagamento de hora-aula e envio de material didático, a capacitação de profissionais de segurança pública nos seguintes 
módulos: módulo I CNPMC (Curso Nacional de Multiplicador de Polícia Comunitária), Módulo II Tópicos Especiais em 
Policiamento e Ações Comunitárias: Redes de Atenção e Cuidado e módulo III Tópicos Especiais em Policiamento e 
Ações Comunitárias: abordagem policial a pessoas em situação de risco. Complementando esses cursos específicos, 
estão previstos também o Curso Nacional de Formação de Instrutores PROERD e o Curso Nacional de Formação de 
Mentores do PROERD. 
 
Metas 2012-2015 
 
- 27 Unidades da Federaçãocom a filosofia de polícia comunitária implantada 
 
Análise Situacional da Meta 
A SENASP, por intermédio de parcerias formalizadas através de Acordos de Cooperação Técnica firmados com as 
Secretarias Estaduais de Segurança Pública ou de Defesa Social, tem fomentado a implantação da doutrina de Polícia 
Comunitária, por meio da realização de cursos de capacitações nos estados. A SENASP disponibiliza material didático e 
pagamento de hora/aula para professores, assim como certifica a conclusão desses cursos. Os Acordos de Cooperação 



são renovados anualmente. Além disso, é induzido por meio dos projetos prioritários a implantação da filosofia de 
policiamento comunitário, em território conflagrados, já que tal filosofia estabelece um policiamento proativo de 
preservação da ordem pública e de repressão qualificada com ação permanente em territórios específicos. O modelo 
pressupõe uma gestão compartilhada de ações sociais com a comunidade, instituições municipais, distritais, estaduais, 
federais, com o intuito de estabelecer uma relação de proximidade com a população, não apenas para ouvir as 
sugestões apresentadas por estes, como, também, incentivar a comunidade à construir soluções para a violência e 
criminalidade em âmbito local. É uma filosofia e estratégia organizacional que proporciona uma nova parceria entre a 
população e a polícia. Baseia-se na premissa de que tanto a polícia quanto a comunidade devem trabalhar juntas para 
identificar, priorizar e resolver problemas contemporâneos tais como crime, drogas, medo do crime, desordens físicas e 
morais , e em geral a decadência do bairro, com o objetivo de melhorar a qualidade de v ida dos moradores nas áreas 
implementadas. 
 
Quantidade alcançada 
27 
Data de Referência 
31/12/2012 
 
- Apoio a 280 projetos municipais de prevenção à violência e criminalidade 
 
Análise Situacional da Meta 
Nos últimos anos, os Municípios passaram a ter maio r destaque nos debates sobre segurança pública e prevenção da 
violência por se tratar, justamente, da instância governamental mais próxima dos problemas concretos vividos pelos 
cidadãos. Frente a este novo cenário, alguns dos municípios brasileiros passaram a repensar suas políticas sociais e 
urbanísticas, buscando incorporar a dimensão da prevenção da violência através da implementação de po líticas 
integradas em nível local, estadual e federal. 
Nesse diapasão, a SENASP desenvolve ações voltadas ao apoio de projetos lo cais de prevenção a violência e 
criminalidade que busquem atuar nas causas que geram a violência, através da implementação de projetos multisetoriais 
de prevenção, com objetivo de enfrentar a violência, a criminalidade e a discriminação de credo, etária, gênero, raça e 
orientação sexual, bem como promover os espaços de convivência pacífica por meio de profissionais de segurança 
pública, com a sociedade civil organizada, lideranças comunitárias e comunidade, de forma geral, com enfoque especial 
em crianças, adolescentes e jovens, na participação e gestão da segurança pública. A SENASP construiu diretrizes 
nacionais para o PROTEJO e Mulheres da Paz, unificando-os e propondo aos entes federados a execução conjunta dos 
dois projetos. O Projeto Mulheres da Paz é voltado à capacitação de mulheres (cidadãs com mais de 18 anos de idade e 
renda familiar de até dois salários) sobre construção da identidade, mobilização comunitária, resolução não violenta de 
conflitos e educação para uma cultura de paz, enfrentamento à violência, direitos humanos e de gênero, Lei Maria da 
Penha, enfrentamento ao tráfico de pessoas, noções básicas de Direito, informática básica e empreendedorismo, o 
PROTEJO acompanha jovens entre 15 e 24 anos em situação de risco ou vulnerabilidade familiar e social, egressos do 
sistema prisional ou que estejam cumprindo medidas socioeducativas. Para consecução dessa ação, em 2012, foi 
lançado edital que resultou no recebimento e analise de 102 propostas, das quais 33 foram habilitadas e 16 conveniadas 
(13 com Municípios e 03 com Estados (Alagoas, Sergipe e Tocantins). Para implementação de ações de prevenção, 
foram publicados dois editais chamamento de público, com 9 propostas habilitadas e três conveniadas, com valor total 
de R$ 1.497.731,17. Além de investimentos financeiros, a SENASP tem apoiado atividades voltadas à política municipal 
de segurança, participando de discussões e eventos e acompanhando reuniões do Conselho Nacional dos Secretários e 
Gestores Municipais de Segurança (CONSEMS), para regulamentação das guardas municipais, acesso ao Infoseg e 
outras prioridades do Conselho. No que diz respeito à regulamentação das guardas, a SENASP auxiliou na elaboração 
do Projeto de Lei, no debate com a Secretaria de Assuntos Legislativos e na reformulação do substitutivo do Projeto de 
Lei nº 1.332/2003,que dispõe dispõe sobre as atribuições e competências comuns das Guardas Municipais do Brasil. 
Para 2013 existe a necessidade de inclusão dos Estados e Distrito Federal como entes federados habilitados para 
apresentar projetos de prevenção; inclusão de projetos de prevenção que estavam em separado e adequação da meta 
considerando os projetos prioritários e a seleção de propostas por meio de Edital de Chamamento Público ou Portaria. 
 
Quantidade alcançada 
16 
Data de Referência 
31/12/2012 
 



- Apoio aos 27 Programas Educacionais de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) dos Estados e Distrito 
Federal 
 
Análise Situacional da Meta 
O apoio aos estados são formalizados através de Acordos de Cooperação Técnica firmados com as Secretarias 
Estaduais de Segurança Pública ou de Defesa Social, por meio da realização de cursos de capacitações específicos 
(mentores e instrutores) para que policias militares desenvolvam as ações em escolas. A SENASP disponibiliza material 
didático e pagamento de hora/aula para professores, assim como certifica a conclusão desses cursos. Os Acordos de 
Cooperação são renovados anualmente. 
 
Quantidade alcançada 
27 
Data de Referência 
31/12/2012 
 
- Apoio, nas 27 Unidades da Federação, a iniciativas no âmbito das corporações de segurança pública que 
combatam o estigma incidente sobre a população negra, visando igualar o índice de vitimização por homicídios 
da população negra ao mesmo índice no restante da população. 
 
Análise Situacional da Meta 
O Governo Federal lançou a primeira fase do Plano Juventude Viva. Sob a coordenação da Secretaria-Geral da 
Presidência da República, por meio da Secretaria Nacional de Juventude, e da Secretaria de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial, o Plano Juventude Viva é fruto de uma intensa articulação interministerial para enfrentar a violência 
contra a juventude brasileira, especialmente os jovens negros, principais vítimas de homicídio no Brasil. O Ministério da 
Justiça integra o Plano, com destaque para o desenvolvimento do projeto Protejo. 
 
- Construção do Plano Nacional para Prevenção e Redução de Homicídios 
 
Análise Situacional da Meta 
O Plano Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça consolida ações voltadas para o fortalecimento das 
Fronteiras, o enfrentamento às drogas, o combate às organizações criminosas, a melhoria do sistema prisional, a 
segurança pública para grandes eventos, a criação do Sistema Nacional de In formação em Segurança Pública e a 
redução da criminalidade violenta. Com base nisso, o Ministério da Justiça, alinhado com as diretrizes da Presidência da 
República, criou o Programa de Redução da Criminalidade Violenta, denominado Brasil Mais Seguro, que tem como 
objetivo precípuo induzir e promover a atuação qualificada e eficiente dos órgãos de segurança pública e do sistema de 
justiça criminal, focado na qualificação dos procedimentos investigativos e na maio r cooperação e articulação entre as 
Instituições de Segurança Pública e o Sistema de Justiça Criminal (Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria 
Pública). As ações do programa levarão em conta as peculiaridades de cada Unidade Federada na sua implantação; 
assim, as diretrizes de pacto federativo e a natureza das ações a serem empreendidas serão construídas juntamente 
com os governos locais (Estado, Distrito Federal e Município) conforme diagnósticos prévios e com compromissos 
específicos definidos em uma matriz conjunta de responsabilidades entre a União e as unidades federadas que aderirem 
ao Programa. Dando inicio ao Programa, o Ministério da Justiça (MJ) lançou, no dia 27 de junho, em Maceió/AL, a 
experiência piloto do Programa Brasil Mais Seguro, por meio de um Acordo de Cooperação assinado com o Estado e o 
Município de Maceió, para induzir e promover a atuação qualificada dos órgãos de segurança pública e do sistema de 
justiça criminal para redução dos índices de violência e criminalidade. O plano de ação do projeto piloto previu atividades 
de fortalecimento da perícia forense e da Polícia Civil, controle de armas e articulação com o Judiciário, Ministério 
Público e Defensoria, além de policiamento ostensivo e de proximidade, com auxilio da Força Nacional de Segurança 
Pública. A premissa do Programa é fortalecer ações já desenvolvidas pelos entes federados voltadas precipuamente 
para redução dos crimes violentos letais intencionais, levando-se em conta o ranking da taxa de homicídios por 100.000 
habitantes e as desigualdades regionais. Nesse caso, serão 27 Acordos de Cooperação Firmados e não um Plano 
Nacional formatado somente pela União. Dias 26 e 27 de novembro de 2012, a Senasp realizou o III Colóquio de 
Redução da Criminalidade Violeta, firmando acordo de cooperação com Estado da Paraíba para implantação do 
Programa Brasil Mais Seguro naquele Estado, fortalecendo o Programa Paraíba Unida pela Paz. 
 
- Fortalecimento de 150 secretarias e órgãos de gestão municipal de segurança pública 
 



Análise Situacional da Meta 
Com a intenção de fortalecer os órgãos de gestão municipal foram celebrados 3 Convênios para a estruturação de 
Secretaria Municipal e os órgãos de gestão municipal em segurança pública. 
 
Quantidade alcançada 
3 
Data de Referência 
31/12/2012 
 
- Fortalecimento de 30 Conselhos Comunitários de Segurança 
Análise Situacional da Meta 
A concentração de esforços da SENASP no desenvolvimento de projetos prioritários como o programa “Crack é possível 
vencer”, a Estratégia Nacional de Fronteiras (ENAFRON), a implantação do SINESP e o “Brasil Mais Seguro” inviabilizou 
a execução da meta. A previsão é de que no ano de 2013 essa meta seja realizada. 
 
- Fortalecimento do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI), com a implantação 
de 150 Territórios da Paz 
 
Análise Situacional da Meta 
A meta está em fase de reavaliação, uma vez que o direcionamento de ações para o recorte dos Territórios da Paz, está 
sendo modificado a partir da perspectiva de projetos prioritários, como o “Brasil Mais Seguro” e “Crack, é possível 
vencer”, que atuam em localidades com maiores índices de homicídios e crimes violentos. No Estado de Alagoas, com a 
implantação do Programa Brasil Mais Seguro e Crack, é possível vencer, foram selecionados territórios prioritários em 
Maceió e Arapiraca para o desenvolvimento das ações de segurança e de projetos de prevenção à violência e 
criminalidade, notadamente, os projetos Protejo e Mulheres da Paz. O Ministério da Justiça também estabeleceu 
parceria com a Secretaria Geral da Presidência da República no sentido de que sejam implantadas nestes territórios as 
ações do Programa Juventude Viva, que tem por objetivo reduzir a vulnerabilidade de jovens negros, em especial, à 
criminalidade violenta. Os territórios selecionados são: Maceió - Benedito Bentes, Vergel do Lago, Carminha, Santa 
Lucia, Marques Luz, Loteamento Boa Vista, conjunto Santa Maria; Arapiraca - Bairro Primavera, Jardim das Paineiras e 
Parque Lago da Perucaba. 
 
- Implantação de 400 projetos Protejo e Mulheres da Paz junto às Praças dos Es portes e da Cultura 
 
Análise Situacional da Meta 
Em razão de atrasos no cronograma previsto para a execução das Praças do PEC não foi possível implantar nenhum 
Projeto ou Mulheres da Paz junto às praças. Em maio foi lançado o Edital nº 01/2012, para a seleção de propostas 
voltadas à execução conjunta dos projetos Mulheres da Paz e PROTEJO, que teve 33 propostas habilitadas na primeira 
fase e 16 propostas aprovadas, que culminaram em convênios. Esse Edital foi lançado após um esforço de reformulação 
dos projetos Mulheres da Paz e PROTEJO, que construiu referenciais teóricos e metodológicos nacionais para os 
projetos, fruto de um Grupo de Trabalho instituído para esta finalidade, por intermédio da Portaria nº 15, de 27 de março. 
A previsão é de que com o início das entregas das Praças do PEC, tenhamos em 2013, 30 Projetos em Praças do PEC 
de capitais e regiões metropolitanas. Entende-se que não será possível alcançar esse quantitativo de 400 praças, uma 
vez que nem todos os municípios atendemos requisitos para a implantação dos Projetos Mulheres da Paz e PROTEJO 
e/ou têm jovens e mulheres com o perfil dos beneficiários desses projetos. 
 
- Implantação de 436 Unidades de Preservação da Vida, com prioridade para os municípios com os maiores 
números de homicídios. 
 
Análise Situacional da Meta 
Tal meta não será realizada e deverá ser reformulada, uma vez que, no âmbito do Programa denominado Brasil Mais 
Seguro, será priorizado o fortalecimento de estruturas existentes nas unidades federadas que já atuam na investigação 
de crimes violentos letais intencionais. 
 
- Implantação de 500 Gabinetes de Gestão Integrada Municipal 
 
Análise Situacional da Meta 



Constatada a necessidade de se elaborar um plano de atuação para os Gabinetes de Gestão Integrada, criou-se no final 
de 2011 o Grupo de Trabalho do GGI, por intermédio da Portaria nº 33/2011, cujo objetivo era elaborar diagnóstico e, 
com base neste, apresentar proposta de atuação dos Gabinetes de Gestão Integrada. O Grupo de Trabalho teve as 
seguintes atribuições: I - apresentar diagnóstico da situação atual dos Gabinetes de Gestão Integrada estaduais, distrital 
e municipais; II - propor um marco legal para instituição e regulamentação dos Gabinetes de Gestão Integrada; III - 
propor diretrizes de atuação para os Gabinetes de Gestão Integrada; IV - propor ferramentas de monitoramento e 
avaliação dos Gabinetes de Gestão Integrada. O GT já encerrou suas atividades e a partir desse GT foi firmada uma 
parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que está mapeando a situação dos GGI´s existentes. Neste 
sentido não foram aportados recursos para implantação de GGI´s no primeiro semestre de 2012. No segundo semestre 
foram firmados quatro convênios municipais para estruturação de Gabinetes de Gestão Integrada Municipal. Para 2013 
pretende-se a conclusão da pesquisa e a partir dela elaborar medidas para induzir a implantação desses gabinetes, já 
que a grande dificuldade para os Municípios é a realização das reuniões periódicas com os atores 
envolvidos . 
 
Quantidade alcançada 
4 
Data de Referência 
31/12/2012 
 
- Implantação de 890 Postos de Segurança Comunitária 
 
Análise Situacional da Meta 
Não houve execução. O projeto está em fase de reformulação. 
 
- Instituição do Comitê Interministerial dos Territórios da Paz 
 
Análise Situacional da Meta 
Com o Programa Brasil Mais Seguro, as ações serão acompanhadas e monitoradas no Âmbito dos Gabinetes de Gestão 
Integradas dos Estados ou dos Municípios participantes. 
 
- Reduzir os índices de letalidade na atuação dos profissionais de segurança pública e privada, desenvolvidas 
principalmente nos territórios pobres e de maioria negra, visando à eliminação da letalidade 
 
Análise Situacional da Meta 
A SENASP, em articulação com a Secretaria Nacional de Juventude, SEPPIR e Casa Civil da Presidência da Republica, 
está desenvolvendo ações no Programa Juventude Viva, que prevê atuação em b loco do conjunto do Governo, por meio 
da priorização das ações interministeriais (existentes e novas) para fortalecimento da presença do Estado nos territórios 
selecionados, em parceria com Estados, Municípios e entidades da sociedade civil. Para isso serão empreendidas tanto 
ações caracterizadas como políticas universais, destinadas a incidir em problemas relativos à população em situação de 
vulnerabilidade social de maneira geral, quanto ações afirmativas, destinadas a incidir em problemas relativos exclusiva 
ou preponderantemente à população jovem negra. Nesse sentido, a SENASP já priorizou em seus editais de chamada 
pública o desenvolvimento de projetos dos Municípios onde mais ocorre violência contra jovens negros e criou ainda a 
cartilha de abordagem policial de pessoas em situação de vulnerabilidade, que deverá ser lançado ainda em 2012, e 
distribuída aos profissionais dos estados, para que os policiais saibam como proceder em diversas situações que 
envolvam segmentos mais vulnerabilizados da sociedade. 
 
 
OBJETIVO: 0835 - Implantar e garantir o funcionamento do Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil. 
 
Órgão Responsável: Ministério da Justiça 
 
Análise Situacional do Objetivo 
De março a dezembro de 2012, o Projeto Registro de Identidade Civil (RIC) sofreu um amplo processo de revisão 
motivado pela identificação de necessidades de aperfeiçoamento em questões técnicas durante a primeira fase do 
Piloto. O trabalho de reformulação resultou em um documento de Plano de Projeto que prevê uma série de decisões 
importantes a serem tomadas e um conjunto de ações a serem executadas antes da retomada da emissão de cartões. 



Dentre elas, destacam-se: a padronização na coleta das informações biográficas e biométricas; o desenho dos diversos 
processos para emissão dos cartões RIC; a especificação e o desenvolvimento de sistemas estruturantes como o 
Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil e o Barramento de Serviços. Esse Plano de Projeto, que foi validado 
pelo Comitê Gestor do Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil (SINRIC) em fevereiro de 2013, norteará os 
próximos passos do Projeto RIC. 
 
Metas 2012-2015 
 
- 1 Unidade Central do Sis tema Nacional de Registro de Identificação Civil em Brasília/DF, integrada à 
infraestrutura do Instituto Nacional de Identificação 
 
Análise Situacional da Meta 
 
A pertinência desta meta com o Projeto RIC está sendo reavaliada no contexto da reformulação guiada pelo novo Plano 
de Projeto e pelas diretrizes do Comitê Gestor do SINRIC. 
 
- 70.000.000 de Cartões de Registro de Identidade Civil emitidos 
 
Análise Situacional da Meta 
A emissão de cartões RIC foi interrompida tendo emvista a avaliação feita sobre o Projeto Piloto. Em meados de 2010, 
decidiu -se elaborar um Projeto Piloto para emissão de 2 milhões de cartões nos anos de 2010 e 2011. A partir de 2012, 
de acordo com o planejamento inicial, os cartões RIC começariam a ser emitidos em quantidades maiores. O Projeto 
Piloto deveria abranger os Estados da Bahia, do Rio de Janeiro e o Distrito Federal, bem como atender ao acordo 
firmado junto ao Tribunal Superior Eleitoral com foco no cadastramento biométrico em quatro municípios, a saber, Nísia 
Floresta/RN, Hidro lândia/GO, Rio Sono/TO e Ilha de Itamaracá/PE. Conforme levantamento realizado durante a 
avaliação do Projeto Piloto em 2012, foram produzidos cerca de 14 mil cartões. Apesar de não ter sido atingida a meta 
estipulada, o Projeto Piloto contribuiu para identificar ações necessárias à emissão de novos cartões, tais como definição 
de procedimentos padronizados para coleta de biografia e biometria, especificação dos fluxos do Cadastro Nacional de 
Registro de Identificação Civil, otimização do suporte documental e 
tecnológico do cartão. 
 
Quantidade alcançada 
14.000 
Data de Referência 
31/12/2012 
 
- Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil implantado 
 
Análise Situacional da Meta 
Em 2012, no âmbito da reformulação do Projeto RIC, foi desenhado o macroprocesso para emissão de cartões que será 
utilizado como parâmetro para definição dos requisitos do Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil. Somente 
após a definição desses requisitos, será possível dar início ao desenvolvimento e à posterior implantação do Cadastro. 
 
- Unidades Regionais do Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil implantadas em Órgãos de 
Identificação das unidades da federação, abrangendo as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul  
 
Análise Situacional da Meta 
Em 2012, foi elaborada uma proposta de desenvolvimento do cadastro biométrico e biográfico a ser utilizado pelas 
unidades da federação. Somente após o levantamento dos requisitos junto às unidades da federação, será possível 
desenvolver e implantar tal Sistema nas unidades regionais. 


