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Introdução 

O Relatório de Gestão está estruturado conforme Instrução Normativa TCU nº 57 de 
27 de agosto de 2008, Decisão Normativa TCU nº 100/2009, de 07 de outubro de 2009, Portaria 
TCU nº 389, de 21 de dezembro de 2009, e ainda, observa as orientações complementares 
divulgadas pela Controladoria Geral da União. 

 
Com a finalidade de viabilizar a Estratégia de Desenvolvimento, o PPA 2008–2011 

priorizou, entre outras ações, a segurança e o fortalecimento da democracia e da cidadania. 
 
A sociedade brasileira é historicamente desigual e excludente. Essa desigualdade 

torna-se fortalecida a partir da prática de outros delitos, que contribui para a formação de um 
ambiente propício para o crescimento da criminalidade urbana. Além disso, a proliferação de áreas 
caracterizadas por infraestrutura inadequada nas cidades cria espaços muitas vezes fora do controle 
do Poder Público, com extrema carência de equipamentos e serviços públicos e de postos de 
trabalho, facilitando e permitindo a reprodução da violência. 

 
Contudo, a partir de 2003, a taxa de homicídio teve sua tendência revertida e passou 

a diminuir lentamente. Apesar das quedas recentes, a última taxa apurada em 2005 ainda registrou 
26,1 homicídios por 100 mil habitantes. O número é ainda mais alarmante entre os jovens de 15 a 
29 anos: 51,4 jovens em cada 100 mil. Esses dados confirmam que a situação da violência em nosso 
País é das mais graves, atingindo diretamente os direitos fundamentais dos cidadãos à vida, 
integridade física, liberdade de ir e vir e segurança. 

 
Hoje, há no Brasil várias experiências locais de projetos de prevenção à violência 

que o Governo Federal busca disseminar por meio do Sistema Único de Segurança Pública 
(SUSP). A intenção do Governo é incrementar a integração entre as políticas a fim de reduzir a 
vulnerabilidade social e criminal de crianças, adolescentes e jovens, sedimentando os novos 
paradigmas de segurança pública na sociedade. 

 
A solução passa, também, pela atuação do Governo Federal em duas frentes: 

formação e conscientização dos operadores de segurança e repressão à corrupção. 
 

  No ano de 2009, a Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP intensificou 
as ações da Força Nacional, que pela cooperação federativa desloca pelo território nacional, 
policiais militares e bombeiros especialmente treinados para dar suporte aos Estados no 
enfrentamento de situações graves.  
 

Destaca-se, ainda, a consolidação do Sistema Integrado de Educação e Valorização 
Profissional, pelo qual o Governo promove uma transformação de cultura a partir da formação de 
profissionais pautada e comprometida com uma nova forma de fazer segurança pública.  

 
A expansão e manutenção da Rede INFOSEG, possibilitou a integração das 

informações de identificação civil no âmbito nacional. Permitiu, também, a expansão do sistema 
integrado nacional de identificação de veículos em movimento,e a integração das informações de 
boletins de ocorrências criminais . 

 
A adesão dos órgãos estaduais de segurança pública ao SUSP permitiu a articulação 

e a troca de informações entre diferentes órgãos e corporações, e a maior integração entre as 
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instituições responsáveis pela segurança pública. No âmbito da pactuação junto aos parceiros foram 
realizadas ações como o fortalecimento dos Gabinetes de Gestão Integrada – GGI, o 
reaparelhamento das instituições de segurança; e a implantação de sistemas de informações. 

 
Outro esforço importante neste sentido, diz respeito à formação e à capacitação 

permanente dos profissionais de segurança pública em temas como gestão técnica, prevenção à 
violência e segurança cidadã, promovida no âmbito da Rede Nacional de Altos Estudos em 
Segurança Pública - RENAESP. Implantada nas 26 Unidades da Federação, a rede reúne 270 
telecentros instalados nas capitais e principais Municípios do interior e em 66 instituições de ensino 
superior que oferecem cursos de especialização credenciados pelo Ministério da Justiça, já tendo 
formado mais de 432 mil profissionais em todo o País. 

 
Para o exercício de 2010, a SENASP dará continuidade às ações de fortalecimento 

das instituições de segurança pública, por meio da capacitação e valorização dos profissionais, da 
aquisição de equipamentos tecnológicos adequados e do fomento à articulação com outros órgãos 
para o desempenho mais eficaz de sua missão.  
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1 – Identificação 

Poder e Órgão de vinculação 

Poder: Executivo  

Órgão de Vinculação: Ministério da Justiça Código SIORG: 000316 

Identificação da Unidade Jurisdicionada agregadora 

Denominação completa: Secretaria Nacional de Segurança Pública 

Denominação abreviada: SENASP 

Código SIORG: 9053 Código na LOA: 30101 Código SIAFI 200330 

Situação: Em funcionamento 

Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta  

Principal Atividade: Não se aplica Código CNAE: 7524-8 

Telefones/Fax de contato: 61 2025-3854 2025-3780 2025-9780 

Endereço eletrônico: agenda.senasp@mj.gov.br 

Página da Internet: www.mj.gov.br/SENASP 

Endereço Postal: Esplanada dos Ministérios, Bloco “T”, Palácio da Justiça Raymundo Faoro, Edifício Sede, 5º andar, 
Sala 500, Brasília, DF, CEP 70.064-900. 

Identificação das Unidades Jurisdicionadas agregadas 

Número de Ordem: 1 

Denominação completa: Secretaria Nacional de Segurança Pública 

Denominação abreviada : SENASP 

Código SIORG: 9053 Código na LOA:30911 Código SIAFI: 200331 

Situação: Ativa 

Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta 

Principal Atividade: Não se aplica Código CNAE: Não se aplica 

Telefones/Fax de contato:  2025-3854 2025-3780 2025-9780 

Endereço eletrônico: agenda.senasp@mj.gov.br 

Página da Internet: www.mj.gov.br 

Endereço Postal: Esplanada dos Ministérios, Bloco T – Palácio da Justiça Raymundo Faoro, Edifício Sede, 5º andar –
sala 500, Brasília –DF- CEP 70.064-900 

Número de Ordem: 2 

Denominação completa: Caixa Econômica Federal 

Denominação abreviada: CAIXA/MJ-SUSP 
Código SIORG: 9053 Código na LOA: 30911 Código SIAFI: 200329 

Situação: Em funcionamento 

Natureza Jurídica: Empresa Pública mandatária Órgão Público 

Principal Atividade: Bancária – mandatária/agente operadora dos recursos do 
OGU 

Código CNAE: Não se aplica 

Telefones/Fax de contato: 61 32069532 32069713  

Endereço eletrônico: genef@caixa.gov.br 

Página da Internet: www.caixa.gov.br 
Endereço Postal: SBS, Quadra 4, Lotes 3!4, Edifício Matriz, 2º andar  Brasília, DF, CEP 70.092-900. 

 
Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas 
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Lei 10.201 de 14 de fevereiro de 2001,  institui o Fundo Nacional de Segurança Pública e dá outras providências, Lei  
10746, que altera a redação dos arts. 1o, 4o e 5o da Lei nº 10.20, de 14 de fevereiro de 20, Decreto nº 6.138/2007 – 
Institui a Rede INFOSEG; Portaria 1.821 de 13 de outubro de 2006, que aprova o regimento interno da SENASP -
Secretaria Nacional de Segurança Pública. 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas  

Portaria nº 394, de 04 de março de 2008, que dispõe sobre critérios de alocação e emprego da Força Nacional de 
Segurança Pública 

Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas  

No âmbito do Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional Nacional: Matriz Curricular Nacional, 
Trilha do Educador e Guia de Ações de Qualidade de Vida. 
 
Na ação Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de Informações Criminais: Coleção Segurança Pública com 
Cidadania - 3 volumes 
 
Na ação Sistema Integrado de Prevenção da Violência e Criminalidade: Matriz Curricular Nacional para Formação 
dos Profissionais das Guardas Municipais; Guia de Prevenção à Violência; Norma Técnica das Delegacias 
Especializadas de Atendimento à Mulher; Orientações Prevenção para Cadastro propostas no SICONV; Cartilha 
Espaços Urbanos Seguros; Informativo das Coordenações de Prevenção à Violência e Criminalidade; Livro do Curso 
Nacional de Promotor de Polícia Comunitária; e Livro do Curso Nacional de Multiplicador de Polícia Comunitária. 
 
Obs.: Estes documentos estão publicados no site da SENASP. 

Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas 

Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas 

Código SIAFI Nome 

200331 Secretaria Nacional de Segurança Pública 

Gestões relacionadas às Unidades Jurisdicionadas 

Código SIAFI Nome 

0001 Tesouro 

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

200005 Coordenação Geral de Logística 

 

2. Objetivos e metas institucionais e/ou programáticos 

2.1. Responsabilidades institucionais da unidade – Papel da unidade na execução das políticas 
públicas  

O cenário da criminalidade e violência instalado no Brasil é, reconhecidamente, um 
fenômeno que ultrapassa as competências das instituições policiais e instaura um discurso no 
âmbito político, de profundas implicações sociais, que requer um complexo investimento dos 
gestores públicos no sentido de garantir a segurança como um direito fundamental, prevendo a 
criação de diferentes espaços de diálogo entre distintos setores da sociedade civil, valorizando seus 
profissionais e investimento na modernização das instituições vinculadas ao campo da Segurança 
Pública. 

 
Como órgão da administração direta do poder executivo em âmbito nacional, a 

Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), criada em 1998, tem como responsabilidade a 
formulação, a indução, a pactuação e o monitoramento da Política Nacional de Segurança Pública, 
respeitando o pacto federativo. 
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Essa política foi traduzida no Plano Nacional de Segurança Pública (ANO), que 
possui sua melhor tradução na arquitetura do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), 
construído a partir da junção de esforços entre União, Estados e Municípios e tendo como objetivo a 
modernização das instituições de segurança pública, a melhoria na qualidade no atendimento por 
parte dessas instituições e o desenvolvimento de ações que reduzam o sentimento de insegurança da 
sociedade brasileira.  

 
Especialmente em 2009, a SENASP priorizou a realização de uma grande 

mobilização nacional em torno deste tema, colocando a segurança pública na agenda de gestores 
estaduais e municipais, chamando os trabalhados da área das mais diversas graduações e postos 
para contribuírem com sugestões e, sobretudo, incluindo a sociedade civil neste processo e 
inaugurando um novo modo de fazer segurança pública, mais democrático e participativo. 
Assim, foi realizada a 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública, envolvendo gestores, 
trabalhadores do campo da segurança pública e demais segmentos da sociedade civil, com o intuito 
de discutir o modelo de segurança pública vigente e construir um novo paradigma que envolva a 
sociedade nas discussões das políticas voltada para essa área. 
 

Ainda em relação as responsabilidade institucionais, em 2009 a SENASP consolidou 
e fortaleceu os principais eixos do SUSP. Dentre eles, destacamos: 
 

• Reorganização Institucional – pautou as discussões acerca do tipo e da 
modalidade de policiamento adotados no Brasil, fomentado ações que 
congregassem a perspectiva tática e estratégica neste campo, como por exemplo, a 
adequação do armamento segundo uma ideologia de segurança pública e respeito 
aos direitos dos cidadãos. Fortaleceu a ferramenta institucional denominada 
Gabinete de Gestão Integrada, como espaço privilegiado para a tomada de 
decisões local nesta pasta. Apoio na modernização de Instituições de Segurança 
Pública. 

 
• Gestão do Conhecimento – repactuou o Sistema Nacional de Estatísticas de 

Segurança Pública e Justiça Criminal junto aos Estados, de modo a conseguir 
reunir dados nacionais comparáveis; modernizou o INFOSEG; realizou e 
fomentou estudos e pesquisas exploratórias sobre o tema, com o objetivo de 
auxiliar na implementação das polícias públicas.  

 
• Valorização e Formação Profissional – inaugurou novos investimentos na 

formação profissional e os ampliou em escala substantiva, assim como investiu 
em ações de valorização do profissional de segurança pública, prevendo a 
elevação da sua qualidade de vida. 

 
• Prevenção e participação da sociedade – disseminou a estratégia de policiamento 

de proximidade e a filosofia de polícia comunitária, ampliou o investimento nas 
ações de prevenção à violência e manutenção da ordem publica desenvolvidas 
pelos Municípios, fomentou novos espaços de diálogo com setores da sociedade 
civil e reativou o Conselho Nacional de Segurança Pública. 

 
Além dos eixos destacados acima, que desdobraram em ações protagonizadas pela 

SENASP cujo papel fundamental foi a redução da letalidade e da violência urbana, somada a 
atuação de outras políticas sociais empreendidas no campo da saúde, da educação, do trabalho e 
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renda, entre outras, observa-se uma manutenção no padrão de redução dos homicídios no Brasil, 
como mostra o gráfico a seguir1: 
 
 
 
 
Gráfico I – Distribuição do Número absoluto de homicídios no Brasil – Período entre 2001 e 2007. 
 

 
Fonte: Ministério da Saúde, 2009. 

 
É importante destacar que os investimentos e atividades relacionadas ao SUSP se 

complementam às ações previstas no Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 
(PRONASCI), iniciado em 2007 e tendo suas atividades geridas por Secretaria Executiva 
específica, subordinada ao Gabinete do Ministro da Justiça. O PRONASCI, cuja filosofia articula o 
desenvolvimento de políticas de segurança com ações de prevenção, possui na SENASP um 
importante parceiro na sua implementação. 

 
Visando mais racionalidade na administração e na distribuição dos recursos do 

FNSP, foi definido pela SENASP um conjunto de medidas, cujo objetivo geral era garantir uma 
maior capilaridade na destinação dos recursos e, com isso, contemplar Entes Federados não 
atendidos pelo PRONASCI. Tal medida evitou a dispersão, pulverização e superposição de esforços 
e meios, o que permitiu a SENASP um melhor acompanhamento das ações implementadas pelos 
parceiros. 

 
Em que pese à complexidade e sofisticação da arquitetura do SUSP e suas 

dificuldades de implementação, é importante destacar que em 2009 a SENASP continuou no 
processo de articulação com as instituições de segurança pública. Isso requereu uma abordagem 
multidisciplinar e interdisciplinar do fenômeno da violência e da criminalidade, bem como a 
inclusão cada vez mais recorrente da sociedade civil neste tema, fazendo-a refletir sobre o seu papel 
na construção de uma sociedade mais segura. 

 
Enquanto formuladora e indutora de políticas nesta área, a SENASP alcançou um 

reconhecimento indiscutível dentro e fora das instituições de segurança pública, protagonizando um 
trabalho voltado para a construção de uma cultura de paz, a transformação dos profissionais de 
                                                                 

1 Conforme atestam os dados dos atestados de óbito registrados no Sistema de Informações de Mortalidade/SVS. Fonte: DATASUS. 
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segurança pública em educadores da cidadania e promotores de Direitos Humanos e para a 
estruturação dos trabalhos executados segundo pressupostos científicos. 

 
Isso nos leva a afirmar que seu papel frente aos desafios impostos pela complexidade 

dos fenômenos da criminalidade e violência contribui significativamente para a construção de uma 
nova fase na história da segurança pública do Brasil, cujos frutos poderão ser percebidos em longo 
prazo. 

 
 

2.2 Estratégias de atuação frente às responsabilidades institucionais  
 

A atuação da SENASP é orientada segundo os preceitos do Plano Nacional de 
Segurança Pública e estruturada para assegurar a implementação e a integração das ações propostas 
pelo SUSP. 

 
Na execução das ações sob a responsabilidade da SENASP, são celebrados acordos e 

convênios com parceiros e órgãos nacionais e internacionais, os quais fortalecem e qualificam a 
atuação da Secretaria. 

 
Destacamos a parceria estabelecida com Instituições de Ensino Superior (IES) em 26 

Unidades da Federação, com vistas tanto ao desenvolvimento de cursos quanto a produção de 
conhecimento científico, contribuindo para a ampliação do debate acerca desta temática, na 
problematização dos fenômenos afetos a realidade local e nacional, no amadurecimento da política 
nacional e na continuidade das políticas públicas para além dos mandatos políticos. 

 
Além disso, a SENASP concentra esforços para consolidar o SUSP atuando em 

parceria com todos os níveis de governo: União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Não 
obstante, o processo de distribuição dos recursos do FNSP é pautado a partir de critérios técnico-
científicos – quantitativos e qualitativos, visando garantir equidade e coerência na destinação do 
investimento que cada Ente deve receber.  

 
A equipe gestora da SENASP e seus respectivos técnicos são orientados a atender 

aos parceiros da melhor forma – tanto prestando orientações quanto ao atendimento das 
condicionalidades da Lei do FNSP, bem como em relação às orientações emanadas pelo Conselho 
Gestor do FNSP.  

 
A atuação da SENASP no exercício de 2009 foi marcada pela ousadia. Ao contrário 

da lógica implementada nos últimos anos, onde a Secretaria transferia os recursos a partir das 
demandas difusas que chegavam dos Estados e Municípios, em 2009, parte dos projetos foram 
induzidos pela SENASP, dos quais, destacamos os projetos de valorização da saúde física e mental 
dos profissionais, em razão da identificação de um volume considerável de relatos de estresse 
policial, assim como situações de alcoolismo, consumo de drogas e alto índice de suicídio.  

 
Além disso, a SENASP vetou transferência de recursos para a compra de armas 

longas (recorrentemente utilizadas em situações de guerra) e de munições com alto poder letal, 
induzindo uma política de redução da letalidade da ação policial e das chamadas mortes por ‘bala 
perdida’ ao passo em que incentivou a adoção de tecnologias menos letais no desenvolvimento das 
políticas locais como também investiu no policiamento de fronteiras, com vistas a conter a entrada 
de armas e drogas no país. 
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Vale destacar que essa atuação só é possível graças ao modelo de gestão 

implementado, qual seja, horizontal, multidisciplinar, interdisciplinar, conciliador e transparente. A 
execução físico-financeira das ações sob a responsabilidade da SENASP concentrou-se em três 
áreas principais: 1) Qualificação dos profissionais de segurança pública, 2) Prevenção da violência e 
3) Reaparelhamento e Modernização das Instituições de Segurança Pública.  

 
Finalmente, é importante destacar que, na condição de Unidade Gestora, a SENASP 

participou efetivamente da execução de um conjunto ações integrantes do PRONASCI. 
 

2.3. Programas e Ações sob a responsabilidade da unidade 

2.3.1. Programa 1127 – Sistema Único de Segurança Pública - SUSP 

O SUSP foi um divisor de águas na história da segurança pública brasileira. Foi 
criado para articular as ações federais, estaduais e municipais na área da Segurança Pública e da 
Justiça Criminal, de forma a integrá-los na prática, sem interferir na autonomia dos órgãos de 
segurança pública. As instituições que fazem parte do SUSP são diversas e autônomas. Cada 
instituição cumpre suas responsabilidades e suas experiências servem de modelo para as demais. 
Além disso, é possível afirmar hoje a existência de um conjunto de ações integradas entre diferentes 
órgãos, sobretudo na realização de forças-tarefa, reunindo pessoal qualificado e com objetivos, 
metas e metodologia definidas. 

 
O Sistema marca um novo estilo de gerir a segurança pública e implementa um novo 

método de execução das ações de enfrentamento à violência e à criminalidade. Faz parte de seu 
marco conceitual a criação de estratégias de prevenção da violência, a análise cuidadosa da 
realidade de cada episódio ou contexto violento, o planejamento das ações pautadas em 
diagnósticos locais e a identificação de métodos e mecanismos a serem usados na avaliação e no 
monitoramento das políticas. 

 
Os Estados iniciaram sua participação no SUSP por meio da assinatura de um Termo 

de Adesão entre o Governo do Estado e o Ministério da Justiça, seguida da apresentação de um 
Plano Estadual de Segurança Pública por parte de cada um e a criação do GGI. 

 
O GGI é composto por diferentes segmentos que atuam na área e é uma instância 

responsável por definir as ações e as prioridades a serem realizadas no enfrentamento dos 
problemas da segurança pública. A partir da assinatura do Termo de Adesão entre Estados e União, 
tem-se o compartilhamento de responsabilidades e objetivos, assim como o gerenciamento das 
relações entre as partes que se interconectam e interagem para alcançar seus objetivos.  
 
A. Sistema de Monitoramento da Implantação do SUSP 

 
O Sistema Nacional de Monitoramento da Implantação do SUSP é uma atividade da 

SENASP e tem como objetivo monitorar o processo de implementação do SUSP pelas Secretarias 
Estaduais de Segurança Pública e subsidiar a SENASP quanto ao conhecimento necessário para 
garantir o êxito deste trabalho. 

 
Em 2009, o acompanhamento das ações do SUSP se deu através da continuidade da 

coleta de informações relativas a questões de caráter qualitativo, elaboradas a partir de uma análise 
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minuciosa do Plano Nacional de Segurança Pública do Governo Federal e também das ações 
realizadas pela SENASP. 

 
Elaboramos um conjunto de indicadores com o objetivo de medir os diferentes graus 

de implementação desta filosofia nos Estados nas seguintes áreas: de Gestão do Conhecimento, 
Reorganização Institucional, Valorização Profissional, Prevenção, Perícia e Controle Externo. A 
metodologia utilizada para a obtenção dos dados conta com duas estratégias: o envio de um 
questionário para cada unidade federativa, contendo questões sobre a implantação e execução do 
SUSP, assim como a realização de visitas técnicas aos Estados. Ao devolverem o questionário, os 
Estados anexam a documentação comprobatória da efetiva implementação das ações descritas em 
cada questão em relação ao ano anterior. 

 
O grau de implantação de cada ação é avaliado considerando três níveis de 

classificação, assim definidos: 
 

(a) determina que a ação não vem sendo executada ou que o Estado não apresentou documentos 
comprobatórios de sua execução; 
(b) determina que a ação vem sendo executada parcialmente; e 
(c) determina que a ação vem sendo executada conforme estipulado pelo Plano Nacional de 
Segurança Pública e pelas ações empreendidas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. 
 

Ao final de cada ano, é elaborado um relatório acerca da situação do ano anterior. 
Mais adiante, serão apresentados os resultados dos dados colhidos em 2009. 

 
a) Mecanismos de Distribuição dos Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública 

(FNSP) 
 

Com o objetivo de criar um sistema de distribuição de recursos do FNSP pautado na 
real situação das Unidades da Federação, a SENASP construiu um índice a partir da agregação de 
10 fatores quantitativos (5 específicos da área de segurança pública e 5 relativos a caracterização 
urbana e populacional das Unidades da Federação). 

 
Em 2009, o índice passou por uma profunda reformulação. Foram realizadas as 

seguintes mudanças: 

• No que concerne aos critérios qualitativos, de 2004 a 2008, a avaliação realizada em um ano 
tinha como objetivo de análise a situação do ano anterior e condicionava o processo de distribuição 
dos recursos do ano seguinte. Assim, por exemplo, a avaliação realizada em 2008 tinha como foco a 
situação de 2007 e condicionava os recursos a serem distribuídos em 2009. Foi identificado que 
esta dinâmica temporal fazia com que os gestores estaduais tivessem uma certa dificuldade para 
perceber que eles estavam sendo premiados pelo trabalho que realizavam. Fora isto, cabe salientar 
que a alta rotatividade dos cargos de gestão nas secretarias estaduais de segurança pública fazia 
com que a ação errada de um gestor em um ano resultasse na diminuição de recursos disponíveis 
para o trabalho de um novo gestor que assumia dois anos depois. Por esta razão, a dinâmica 
temporal foi aperfeiçoada e, a partir de 2009, foram estabelecidos os critérios que serão 
considerados para distribuição dos recursos do FNSP no início de cada ano e, já no final do mesmo 
ano, será feita uma avaliação do atendimento destes critérios. Deste modo, a ação do gestor em um 
ano resultará em uma premiação pelo esforço no ano seguinte. 
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• Ainda em relação aos critérios qualitativos, de 2004 a 2008, foi condicionada a distribuição dos 
recursos do FNSP à avaliação do atendimento de todos os itens avaliados pelo Sistema de 
Monitoramento da Implantação do SUSP. De modo geral, isto significava a avaliação de 30 itens. 
Buscando simplificar o processo, foram selecionados anualmente 6 indicadores, que serão 
responsáveis pelo condicionamento do repasse dos recursos do FNSP. Assim, o Sistema de 
Monitoramento da Implantação do SUSP continuará suas atividades, mas apenas 6 indicadores 
avaliados serão utilizados à cada ano para determinar o percentual de recursos do FNSP a ser 
distribuído para cada UF. Anualmente, a SENASP informará os gestores estaduais a respeito de 
quais indicadores serão valorizados no ano em vigência. 

• Por fim, a última mudança efetivada entre os critérios quantitativos foi a inserção de dois novos 
indicadores: Vetores de Prevenção da Incidência de Crimes Violentos que contempla ameaça, rixa, 
lesão corporal, vias de fato, agressão, embriaguez, desordem, disparo de arma de fogo e porte ilegal 
de armas; e Valorização dos Direitos Humanos que agrega maus tratos idosos, maus tratos crianças, 
trabalho escravo, tráfico seres humanos e racismo com o objetivo de valorizar o trabalho realizado 
pelas Polícias Militares. 

 
De modo semelhante ao sistema utilizado para distribuição dos recursos do FNSP 

para os estados, o processo de seleção dos municípios também foi pautado pelas informações do 
índice. Em 2009 foi elaborada uma nova versão a partir da avaliação de ações que estavam sendo 
empreendidas pelas prefeituras no sentido de reduzir a violência e criminalidade. Cada município 
teve uma pontuação neste processo de avaliação, que foi utilizada para determinar qual o percentual 
do recurso do FNSP a ser recebido.  

 
b) Indicadores de Desempenho do SUSP  

 
Este indicador foi desenvolvido a partir de discussões com especialistas de diferentes 

regiões do Brasil.  
 

A estrutura do indicador aborda distintamente os três níveis da gestão pública 
(União, Estados e Municípios) e para cada nível destaca índices que devem ser observados pelo seu 
gestor principal. Para tanto, foram estabelecidas duas fontes principais de informação para a criação 
destes índices: os registros administrativos dos órgãos de segurança pública e as pesquisas de 
vitimização já realizadas.  

 
Em âmbito nacional, o Sistema Nacional de Estatística de Segurança Pública e 

Justiça Criminal (SINESPJC) traz as informações necessárias para a realização da avaliação no 
âmbito da União e, nos demais âmbitos de gestão, será preciso a criação de instrumentos de coleta 
de informações específicos.  
 

Dados Gerais do Programa 

Tipo de 
programa 

Finalístico 

Objetivo geral Ampliar a eficiência do Sistema de Segurança Pública e Defesa Civil mediante a reestruturação e 
integração de suas organizações 

Objetivos 
Específicos: 

Articular as ações das instituições federais, estaduais e municipais no campo da segurança e da 
justiça criminal, a partir dos seguintes eixos de atuação: gestão do conhecimento; reorganização das 
instituições de segurança pública; formação e valorização profissional; estruturação e modernização 
da perícia; prevenção da violência; controle externo e participação social. Assim, a União, estados e 
Municípios terão condições de implementar programas de prevenção e repressão ao crime, 
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reestruturação e reaparelhamento das organizações de segurança pública e defesa civil, combate às 
organizações criminosas, educação e valorização profissional bem como melhoria na análise de 
dados e estatística criminal. 

Gerente do 
Programa 

Ricardo Brisolla Balestreri 

Responsável 
pelo Programa 
no Âmbito da 
UJ 

Sidnei Borges Fidalgo  

Indicadores ou 
Parâmetros 
Utilizados para 
Avaliação do 
Programa 

A avaliação é realizada a partir de um índice desenvolvido para o monitoramento da execução do 
PPA. O índice é calculado por meio de informações coletadas anualmente junto à equipe técnica da 
SENASP, agências estaduais e municipais de segurança pública, IBGE e Ministério da Saúde, e 
agrega por meio de uma média aritmética as informações de 17 indicadores distribuídos entre 3 
eixos de avaliação. 

EIXOS INDICADORES 

Situação 
Segurança 

Pública 

A.1. Melhora na Sensação de Segurança da População 

A.2. Incremento da Satisfação das Vítimas com o Atendimento Recebido da 

Polícia Quando Efetivaram o Registro da Ocorrência 

A.3. Incremento da Confiança da População na Polícia 

A.4. Diminuição da Taxa de Vítimas de Homicídio por 100 mil hab. 

A.5. Redução de Danos Letais Provocados pelo Efetivo das Organizações 

Estaduais de Segurança Pública 

Implantação 
do SUSP 

B.1. Integração dos Sistemas de Registro das Ocorrências das Polícias Civis e 

Militares 

B.2. Integração das Organizações Policiais Estaduais no Planejamento Tático e 

Estratégico das Ações de Segurança Pública 

B.3. Integração das Instituições de Ensino Policial 

B.4. Existência de Programas Estaduais de Prevenção Primária e Secundária em 

Abrangência Estadual 

B.5. Descentralização das Estruturas dos IMLs, IIs e ICs 

B.6. Existência de Ouvidorias de Polícia 

Gestão 
SENASP 

C.1. Atualização e consulta detalhada de informações na Rede INFOSEG em 

"tempo real" 

C.2. Diminuição do montante devolvido de recursos repassados para o estado por 

meio de convênio 

C.3. Capacitação de Alunos pela Plataforma de Educação à Distância em 

Segurança Pública 
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C.4. Assinatura de Convênios com Municípios na Área de Prevenção 

C.5. Incremento do Número de Laudos Concluídos a partir dos Exames 

Realizados nos Laboratórios de DNA 

C.6. Aumento do Percentual de denúncias atendidas pela SENASP com retorno 

do órgão demandado 

 

Para cada um destes indicadores foi estipulado a meta de alcançarmos sua concretização plena (ação 
ocorrida nos 27 estados) em 4 anos, sendo 25% da meta alcançada à cada ano. Assim, por exemplo, 
no indicador A.1. a meta seria que à cada ano observássemos uma melhora na sensação de 
segurança em 25% das UFs, totalizando 100% das UFs em 4 anos. Este raciocínio só não está 
aplicado aos indicadores C.3. e C.4.. No caso do C.3., a meta é formar 50.000 alunos na Plataforma 
de Educação à Distância em Segurança Pública à cada ano, totalizando 200.000 alunos em 4 anos. 
No caso do C.4., a meta é assinar 70 convênios com Municípios na área de prevenção à cada ano, 
totalizando 280 convênios em 4 anos. 
Buscando dar conta dos possíveis impactos do contingenciamento de recursos do FNSP na efetiva 
viabilidade do alcance das metas estabelecidas, criamos uma metodologia de correção das metas em 
função das limitações orçamentárias. Assim, a meta é reduzida em função direta da razão entre 
recurso disponibilizado para a SENASP e recurso esperado. Se o recurso disponibilizado for 50% do 
valor esperado, a meta reduz também em 50%. Espera-se um acréscimo de 25% no ISD a cada ano. 
Se a razão entre valor disponibilizado e esperado for menor que um em determinado ano, o 
acréscimo da meta do ISD reduz, podendo afetar o índice alcançado após os quatro anos. 
 
Fórmula de cálculo: 

INDICE = média (indicadores conclusão de metas) 

Meta = meta prevista X fator de correção 

Público alvo 
(beneficiários) 

Toda a sociedade brasileira e em especial os Operadores de Segurança Pública 

 

2.3.1.2. Principais Ações do Programa 

2.3.1.2.1 - Ação 2B00 - Força Nacional de Segurança Pública 

Dados Gerais da Ação 

Tipo da Ação  Atividade 

Finalidade  Estruturar a Força Nacional de Segurança Pública e operacionalizar o 
seu emprego em todo o território nacional, para controle e combate da 
criminalidade em situações eventuais e temporárias. 

Descrição  Aquisição de bens e serviços para a constituição de equipes 
multidisciplinares da Força Nacional de Segurança Pública; 
preparação constante dos integrantes da FNSP, implementação de um 
sistema logístico abrangendo suprimento, transporte, manutenção, 
animais (quando aplicável), apoio de saúde, finanças, assistência 
jurídica, serviços e demais meios necessários ao funcionamento 
organizacional e às operações da FNSP; realização de operações 
combinadas e/ou conjuntas, transferência de recursos e 
desenvolvimento de atividades de capacitação e qualificação de 
profissionais. Realização de atividades e serviços imprescindíveis a 
preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do 
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patrimônio. Pagamento a servidor civil ou militar vitimado durante as 
atividades de cooperação federativa. Pagamento de indenização para 
os policiais em ação operacional conjunta com a Força Nacional de 
Segurança, nos casos em que couber; e para seus dependentes no caso 
de morte 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas  

Secretaria Nacional de Segurança Pública 

Coordenador nacional da ação  Luiz Antonio Ferreira 

Unidades executoras 200331 - Secretaria Nacional de Segurança Pública 

 
A Força Nacional de Segurança Pública foi criada em 2004 para atender às 

necessidades emergenciais dos Estados, em questões onde se fizerem necessárias a interferência 
maior do poder público ou for detectada a urgência de reforço na área de segurança. Ela é formada 
por policiais e bombeiros dos grupos de elite dos Estados, que passam por uma rigorosa 
capacitação. 

 
Em 2009, foram mantidas as operações iniciadas ainda no exercício anterior, nos 

Estados do Pará, Mato Grosso, Rondônia, Maranhão e Roraima. As operações visavam reprimir 
ações criminosas nas unidades federativas, bem como apoiar os órgãos federais e fiscalizatórios a 
exemplo do Departamento de Polícia Federal, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio). 

 
Além disso, a Força atuou em Alagoas, Paraná, Mato Grosso do Sul e Amazonas 

desenvolvendo as mais diversas missões que lhe compete. O emprego operacional pautou-se no 
respeito aos direitos e garantias individuais dos cidadãos, eficiência e eficácia, e, no princípio da 
segurança da tropa. 

 
Atuando de forma planejada e esporádica a Força Nacional priorizou a realização de 

ações preventivas, mormente em episódios isolados, sempre respeitando os direitos humanos e o 
uso qualificado, proporcional e progressivo da força, com a adoção, inclusive, de técnicas não 
letais. 
 
TABELA 1 – Ações de Apoio executadas pela Força Nacional de Segurança Pública (2008-2009). 

INÍCIO TÉRMINO OPERAÇÃO LOCAL UF MISSÃO 

24.02.2008 
em andamento 

Arco de Fogo PA, MT e 
RO 
Portaria nº 654 – DOU nº 
44/2008. 
Arco de Fogo MA 
Portaria nº 445 – DOU nº 
51/2009. 

Santarém e São Félix 
do Xingu 

PA 

Apoio ao DPF no enfrentamento a 
crimes ambientais na Amazônia. 

Sinop MT 

Ariquemes RO 

08.07.2009 Pindaré Mirim MA 

08.04.2008 30.11.2009 
Upatakon III 
Portaria nº 764 – DOU nº 
82/2008. 

Boa Vista RR 
Apoio ao DPF na Terra Indígena 
Raposa Serra do Sol 

04.11.2008 31.03.2009 
Upaon-Açú 
Portaria nº 445 – DOU nº 
30/2009 

São Luiz MA 
Apoio aos órgãos de segurança pública 
do Maranhão. 

23.12.2008 em andamento 
Roosevelt 
Portaria nº 2.216, DOU nº 
230/2008.. 

Pimenta Bueno RO 
Apoio ao DPF no enfrentamento a 
exploração ilegal de pedras preciosas. 

10.01.2009 05.02.2009 Fórum Social Mundial Belém PA Apoio aos órgãos de Segurança Pública 
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Portaria nº 2 – DOU nº 
34/2009. 

do Pará em virtude do Fórum Social 
Mundial. 

11.02.2009 08.03.2009 
Palmares II 
Portaria nº 4.351 –DOU nº 
148/2009 

Maceió AL 
Apoio aos órgãos de segurança pública 
de Alagoas. 

05.03.2009 10.04.2009 
Portal da Amazônia 
Portaria nº 185 – DOU nº 
29/2009 

Belém PA 
Apoio aos órgãos de segurança pública 
do Pará. 

02.04.2009 02.06.2009 
Centauro 
Portaria nº 581 – DOU nº 
70/2009. 

Boa Vista RR 
Apoio aos órgãos de segurança pública 
de Roraima, em virtude da paralisação 
por parte do efetivo da PMRR. 

06.04.2009 14.05.2009 
Artemis 
Portaria nº 380 – DOU nº 
70/2009. 

Nova Esperança do 
Piriá 

PA 

Apoio ao IBAMA no combate ao 
desmatamento ilegal, especificamente 
na cidade de Nova Esperança do Piriá e 
nas localidades Km 74, Enche Concha, 
Timbozal e Guajará, promovendo a 
Segurança Pública através de 
Policiamento Ostensivo realizado 
mediante a integração entre FUNAI, 
Polícia Federal, IBAMA, Polícia 
Rodoviária Federal, SEMA e PMPA. 

30.04.2009 30.05.09 
Guamá 
Portaria nº 764 – DOU nº 
82/2009. 

Belém PA 

Apoio a PMPA desenvolvendo, ações 
de policiamento ostensivo especializado 
em Belém e Região Metropolitana, com 
vistas a garantir a manutenção da 
Ordem Pública durante a ausência do 
efetivo do Batalhão de Missões 
Especiais. 

05.04.2009 15.01.2010 
Pinhão II 
Portaria nº 745-DOU nº 
071/2009 

Catanduva PR 
Apoio ao DEPEN na segurança do 
Presídio Federal de Catanduva (PR). 

05.04.2009 15.01.2010 
Xeque-mate II 
Portaria nº 745-DOU nº 
071/2009 

Campo Grande MS 
Apoio ao DEPEN na segurança do 
Presídio Federal de Campo Grande 
(MS). 

27.04.2009 em andamento 
Caipora 
Portaria nº 3.109 -DOU nº 
188/2009.   

Porto Velho RO 

Policiamento Ostensivo na Floresta 
Nacional do Bom Futuro, com vistas a 
garantir o exercício do poder de polícia 
dos órgãos apoiados. 
 

21.08.2009 13.02.2010 
Boi Pirata II 
Portaria nº 2.746, DOU nº 

160/2009. 
Novo Progresso PA 

Apoio ao efetivo do IBAMA nas ações 
de polícia ostensiva para  coibir o 
desmatamento ilegal. 

01.12.2009 06.12.2009 
IV CONFINTEA 
 

Belém PA 
Apoio ao policiamento da IV 
Conferência Internacional da Educação 
de Jovens e Adultos – CONFINTEA. 

11.12.2009 em andamento 
Três Fronteiras 
Portaria nº 4.356 – DOU 
nº 246/2009  

Tabatinga AM 

Apoio aos órgãos integrantes do 
Sistema de Segurança Pública do 
Estado do Amazonas, através de ações 
de polícia.   

23.12.2009 em andamento 
VANT 
Portaria nº 4.558 – DOU 
nº 246/2009 

São Miguel do Iguaçu PR 

Apoio ao DPF, nas atividades de 
segurança orgânica das instalações do 
aeródromo, apoio operacional e 
prontidão para ação imediata nos casos 
em que forem detectadas práticas 
criminosas durante a realização dos 
vôos do primeiro Veículo Aéreo Não 
Tripulado (VANT), no estado do 
Paraná. 

FONTE: Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública, Departamento da Força Nacional de Segurança Pública, 2010. 
 

 



21 

 

As ações na área logística, notadamente as ligadas ao abastecimento e manutenção de 
viaturas, comunicação de voz e dados, transporte de carga e assistência médica, bem como o apoio 
por parte da Assessoria Especial de Aviação Policial do DFNSP, foram fatores de grande valia para 
o desenvolvimento das operações. 

 
Positivamente destacou-se a capacidade de mobilidade da tropa no local, a disciplina 

e o preparo técnico-profissional, ratificando que os valores individuais são os sustentáculos do 
programa, aliado ao comprometimento característico dos policiais e bombeiros militares do Brasil. 

 
A continuidade dos treinamentos realizados pelo Batalhão Especial de Pronto-

Emprego foi uma conquista estrutural para a operacionalidade do Departamento. De igual maneira, 
a Companhia de Guarda de Brasília, tem-se mostrado importante na execução do policiamento 
ostensivo de guarda de instalações físicas da Base de Suprimentos do Cruzeiro e Motomecanização 
de Taguatinga. 

 
Os resultados das operações da Força Nacional ratificam a sua eficácia nas 

operações, solidificando-se como ferramenta governamental para apoio aos órgãos de segurança 
estaduais e fiscalizatórios. 

 
a) Principais Resultados: 

   TABELA 2 – Demonstrativo Geral de Ações e Resultados do DFNSP (2010). 

 

DISCRIMINAÇÃO JAN A DEZ 2009 

Abordagens 

Abordagem a pessoas 96.338 

Abordagem a ônibus 2.352 

Abordagem a veículos 17.889 

Abordagem a motos 14.902 

Abordagem a edificações 243 

Apreensões de Armas e Munições 

Armas de fogo apreendidas 173 

Armas brancas apreendidas 122 

Munições apreendidas 102 

Apreensões de Entorpecentes 

Apreensão de entorpecentes 12 

Maconha apreendida kg 4.580 

Crack apreendido kg 0,338 

Cocaína apreendida kg 0,762 

Outras drogas kg 0,465 

Erradicação do Plantio de Entorpecentes 

Pés de maconha erradicados 139.000 

Sementes de maconha kg 5 

Roças de maconha erradicadas 58 
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Recuperação de Veículos 

Veículos recuperados 1 

Cargas recuperadas/localizadas 4 

Prisões e Apreensões 

Adultos presos em flagrante 220 

Adultos presos em cumprimento de mandato judicial 1 

Adolescentes apreendidos em flagrante de ato infracional 33 

Crianças e adolescentes apreendidos em cumprimento de mandato judicial 6 

Prisão de foragidos 9 

Averiguações 191 

Foragidos recapturados 9 

Flagrantes 220 

Escoltas 

Outras escoltas 7 

Presos escoltados 262 

Escoltas realizadas 9 

Outras Atividades 

Policiamento em eventos 4 

Programas de prevenção 1 

Ações e operações em apoio a outros órgãos 
92 

Operações policiais diversas 228 

Auxílios à comunidade 69 

Detenções  - 

Prestação de socorro  - 

Outras ocorrências 68 

Disparos efetuados pela FNSP 

Disparos de Carabina 5,56 89 

Disparos de Pistola .40 19 

Mortes 

Pessoas mortas em confronto com a FNSP 
1 

FONTE: Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública, Departamento da Força Nacional de Segurança Pública, 2010. 

 
Para suprir as necessidades operacionais, de capacitação e treinamento e 

administrativas foi necessário adquirir veículos, armamento, munição letal e não letal, 
equipamentos de proteção individual e operacionais, dentre outros, que foram disponibilizados para 
as operações e repassados aos Estados participantes do Programa de Cooperação Federativa, em 
contrapartida pela cessão de servidores à SENASP. 

 
Os Estados de Alagoas, Maranhão e Rio Grande do Sul, foram contemplados com 

equipamentos de proteção individual, armamentos, munições, agentes não letais e veículos, em 
contrapartida pela cessão de Policiais Militares e Bombeiros Militares para comporem a 1ª Turma 
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do Batalhão Escola de Pronto Emprego - BEPE, do Departamento da Força Nacional de Segurança 
Pública.   

 
No total, foram capacitados 3066 profissionais de segurança pública, com carga 

horária total de 9.046 horas, distribuídas em 115 eventos, tais como: 

• Fórum da Força Nacional, Treinamentos com a Pistola Taser - Nível Multiplicador e 
Operador; 

• Estágios de Readaptação do Efetivo Recém Mobilizado para Operações da Força Nacional de 
Segurança Pública; 

• Curso de Habilitação para Condutor de Viatura Policial; 
• Curso Avançado de Direitos Humanos; 
• Curso de Guarda Ambiental Nacional; 
• Curso de Ações de Contenção e Escoltas em Estabelecimentos Penais; 
• Curso de Operações Anti-sequestros; 
• Curso Teórico de Piloto Privado de Avião e de Helicóptero; 
• Curso de Resolução de Conflitos Agrários; 
• Curso de Capacitação para Atuação Policial Frente a Grupos em Situação de Vulnerabilidade; 
• Curso de Estratégia para Conservação da Natureza. 
 

No Batalhão Escola de Pronto Emprego - BEPE ocorreram os seguintes Módulos 
Internos durante o ano de 2009: 

• Curso de Saúde Mental e Relações Humanas;  
• Curso de Direitos Humanos; 
• Curso de Medidas Preliminares em Locais de Ocorrências com Artefatos Explosivos; 
• Curso Básico de Segurança de Dignitários; 
• Curso de Atuação em Estabelecimentos Prisionais; 
• Curso Básico de Policiamento Ambiental; 
• Curso de Multiplicador de Tiro Defensivo na Preservação da Vida (Método Giraldi); 
• Curso de Controle de Distúrbios Civis; 
• Curso de Polícia Comunitária e 
• Curso de Termo Circunstanciado de Ocorrência 
 

Nos Módulos Externos: 

• Curso de Adaptação e Operações na Caatinga, realizado na cidade de Juazeiro/BA; 
• Estágio de Selva, executado no estado do Amazonas, em parceria com o Exército Brasileiro e 
• Estágio de Aplicações Táticas no Batalhão de Operações Policiais Especiais –BOPE-RJ. 
• O Grupamento de Busca e Salvamento do Batalhão Escola de Pronto Emprego - GBS/BEPE 

também foi contemplado com os seguintes cursos durante o ano letivo de 2009: 
• Curso de Sistema de Comando de Incidentes; 
• Curso de Ações de Defesa Civil; 
• Curso de Atendimento Pré-Hospitalar Tático; 
• Curso de Análise de Risco; 
• Curso de Atendimento de Ocorrências com Produtos Perigosos; 
• Curso de Salvamento Aquático; 
• Curso de Salvamento Aéreo e 
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• Curso de salvamento em Estruturas Edificadas 
 

No final do ano de 2009, foram realizadas três Edições das Instruções de 
Nivelamento de Conhecimento da Força Nacional de Segurança Pública, além do Treinamento de 
Direção Defensiva para os discentes motoristas.    
 
b) Principais Problemas 
 

• Dependência de outros setores para realização de contratos de aquisições e serviços 
• Dificuldade na interlocução com os Estados na solicitação de efetivo 

 
c) Contratações e parcerias  
 

Não houve. Os Contratos para aquisição de passagens são celebrados pela Unidade 
Gestora - 200005 – CGL, deste Ministério.  
 

d) Transferências 

Não houve. 

 

I - Indicação das áreas da unidade responsáveis pela condução dos programas e das ações 

Departamento da Força Nacional de Segurança Pública 

 

2.2.1.2.2 - Ação 2C56 – Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, 
Justiça e Fiscalização – INFOSEG 
 
Dados Gerais da Ação 

Tipo da Ação  Atividade 

Finalidade  Integrar e disponibilizar as informações de segurança pública, justiça 
e fiscalização no auxilio ao combate da criminalidade e apoio à 
fiscalização. 

Descrição  Constituição de mecanismo de integração de bases de dados com 
informações de registros criminais das diversas instituições de 
segurança pública, justiça e fiscalização do Brasil. Aquisição de 
equipamentos/produtos de tecnologia da informação e comunicação. 
Contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação. 
Aquisição de Infraestrutura para a Tecnologia da Informação.  
Capacitação, treinamento e repasse tecnológico e difusão de 
conhecimento. Divulgação dos trabalhos realizados e produção de 
material informativo 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas  

Secretaria Nacional de Segurança Pública 

Coordenador nacional da ação  Reinaldo Lãs Cazas Ersinzon 

Unidades executoras 200331 – Secretaria Nacional de Segurança Pública 

 

A rede INFOSEG integra informações de Segurança Pública, Justiça e de 
Fiscalização em todo o País a partir de um conjunto de bases de dados distribuídas pelos Estados da 
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Federação e por órgãos do Governo Federal, sendo sua finalidade disponibilizar as informações 
contidas em qualquer base integrante ao usuário que dela necessite. 

 
Os sistemas de consultas integrados pela Rede INFOSEG, disponíveis por meio do 

Portal, são de indivíduos, veículos, condutores, pessoas física, pessoa jurídica e armas, além de 
sistemas como SINIVEM (Sistema de Identificação de Veículos em Movimento) e SISME (Sistema 
de Informações do Mercosul), dentre outros. 

 
O Portal INFOSEG funciona como a principal forma de acesso dos usuários à Rede 

de informações. Contudo, também representa mecanismo de divulgação das atividades realizadas, 
novos serviços e projetos, assim como atua como ponto de convergência de suporte aos usuários e 
como meio de aproximação da Rede INFOSEG ao seu usuário final. 
 
a) Principais Resultados 

 
• Índice de disponibilidade de 99,4% da Rede INFOSEG; 
• Atualização em tempo real das 27 unidades da federação; 
• Registro de 29,3 milhões de consultas à Rede; 
• 86.878 usuários com acesso disponível à Rede. 

 
b) Principais Problemas 
 
• Insuficiência de recursos humanos para gestão da Rede; 
• Morosidade dos processos de aquisição de bens e serviços por meio da área responsável no MJ; 
• Insuficiência de normativos legais para gestão da Rede. 
 
c) Contratações e Parcerias 
 

Em que pese às contratações serem realizadas pela Coordenação Geral de Logística 
do Ministério da Justiça, os contratos são gerenciados pela Rede INFOSEG. Em 2009, foram 
celebrados 7 Contratos visando o aperfeiçoamento da Rede. Destacamos a parceria com 
Coordenação Geral de Tecnologia da Informação da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento de 
Administração do Ministério da Justiça (CGTI/SPOA/MJ). 
 
d) Transferências 

 

Não houve. 

 
I - Indicação das áreas da unidade responsáveis pela condução dos programas e das ações 

Coordenação da Rede INFOSEG / Departamento de Políticas, Programas e Projetos 

 
2.3.1.2.3 - Ação 2320 – Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional 
 
Dados Gerais da Ação 

Tipo da Ação  Atividade 

Finalidade  Planejar, pactuar, implementar, coordenar e supervisionar as 
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atividades de educação - gerencial, técnico e operacional, dos 
profissionais de Segurança Pública em cooperação com as Unidades 
da Federação; Identificar e propor novas metodologias e técnicas de 
educação voltadas ao aprimoramento das atividades de Segurança 
Pública, Justiça Criminal e órgãos periciais; Apoiar e Promover 
educação qualificada e continuada dos profissionais de Segurança 
Pública, Justiça Criminal e órgãos periciais; Identificar, propor, 
planejar, implementar, monitorar e avaliar mecanismos de valorização 
do profissional de segurança pública. 

Descrição  Elaboração e pactuação de referências e diretrizes para a formação 
profissional: matriz curricular nacional; elaboração de política para 
uma formação de qualidade permanente dos profissionais de 
segurança pública; Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança 
Pública por meio da promoção de parcerias com instituições de 
ensino superior e da promoção de cursos pela modalidade presencial e 
a distância; apoio à modernização das academias; implementação do 
banco de talentos interdisciplinar da segurança pública; 
desenvolvimento de ações de educação e aprimoramento em 
segurança pública. Valorização profissional: Programa Nacional de 
Qualidade de Vida para profissionais de Segurança Pública, apoio ao 
desenvolvimento da Política Salarial Nacional para Profissionais de 
Segurança Pública; do Programa Nacional de Habitação para 
profissionais da Segurança Pública, de políticas de reestruturação dos 
ordenamentos de carreira e de políticas de valorização profissional. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas  

Secretaria Nacional de Segurança Pública 

Coordenador nacional da ação  Juliana Márcia Barroso 

Unidades executoras 200331 - Secretaria Nacional de Segurança Pública  

 
No âmbito do Sistema são desenvolvidas ações de grande porte, dentre elas destacamos: 

 
1. Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública - RENAESP 

A RENAESP é um projeto de educação permanente, democrática e qualificada 
promovida a partir da parceria de Instituições de Ensino Superior para a promoção de pós-
graduação na área de Segurança Pública e da parceria com as Instituições de Segurança Pública 
para a realização de cursos nas modalidades presencial e à distância. Tem como base os 
fundamentos da Matriz Curricular Nacional. 

 

O objetivo principal da Rede é democratizar o acesso dos profissionais de segurança 
pública aos processos de aprendizagem bem como difundir entre esses profissionais e, deste modo, 
entre as instituições em que trabalham o conhecimento e capacidade crítica, necessários à 
construção de um novo modo de fazer segurança pública, compromissado com a cidadania, os 
Direitos Humanos e a construção da paz social e articulada com os avanços científicos e o saber 
acumulado. 

 
A estratégia utilizada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) para 

a promoção de cursos de pós-graduação em Segurança Pública é a seleção, o credenciamento e a 
contratação de IES públicas e privadas. A seleção se dá por meio da avaliação da experiência das 
IES com a área da segurança pública, a capacidade de trabalhar com a temática e a qualidade das 
propostas apresentadas, considerando os seguintes aspectos: a) a adequação dos conteúdos 
programáticos aos princípios da Matriz Curricular Nacional, b) a transversalidade dos Direitos 
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Humanos, c) a apresentação de conteúdos e metodologias que enfatizam o tema das políticas e das 
práticas de segurança pública em relação à violência de gênero, a liberdade de orientação sexual e o 
enfrentamento da homofobia; d) à igualdade racial e aos direitos etários. Para tanto, foi criado uma 
Comissão Especial da RENAESP formada por representantes da SENASP, do Comitê Nacional de 
Educação para Direitos Humanos, da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da 
República e do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Depois de selecionadas, as IES são 
credenciadas junto ao Ministério da Justiça podendo ser contratadas para o desenvolvimento dos 
cursos de pós-graduação lato sensu. 

Os cursos têm a duração mínima de 360h/a. Cada curso oferece até 50 vagas, sendo 
40 vagas destinadas aos profissionais de segurança pública e justiça criminal que possuírem curso 
de graduação, em qualquer área do conhecimento. As demais vagas ficam a critério da 
administração da IES. Já na modalidade a distância, são oferecidas 450 vagas por curso para 
profissionais de segurança pública. O processo de seleção dos discentes é realizado pela IES de 
forma isenta, impessoal e transparente. Os trabalhos de conclusão e/ou monografias elaborados 
pelos alunos deverão ter como tema as linhas de pesquisa estabelecidas pela SENASP, construídas 
em função dos eixos estratégicos do Sistema Único de Segurança Pública. 

 
Para acompanhar, monitorar e avaliar a Rede, a SENASP promoveu, através da 

Cooperação Internacional com o PNUD, pesquisa in loco envolvendo coordenadores acadêmicos, 
corpo docente e discente de 30 cursos financiados. Foram aplicados questionários e realizadas 
entrevistas em profundidade com o público-alvo.   

 
No que diz respeito à promoção dos Ciclos de Curso, a estratégia utilizada pela 

SENASP foi a pactuação com as Instituições de Segurança Pública - ISP, a criação de um 
plataforma totalmente customizada e a implementação de 270 (duzentos e setenta) telecentros 
cobrindo as 27 Unidades da Federação com vistas a alcançar os servidores da área de segurança 
pública independentemente das limitações sociais e geográficas. Os telecentros são locais de 
encontros e intercâmbio e espaços de aprendizagem. São instrumentos criados para apoiar o 
desenvolvimento local de projetos de educação, por meio do uso das tecnologias digitais de 
informação e comunicação, além de promover o fortalecimento da inclusão digital. 

 
A organização interna de um telecentro fica a cargo das Instituições Parceiras 

(Secretarias Estaduais de Segurança Pública, Secretarias Municipais de Segurança Pública, 
Superintendências Regionais da Polícia Federal e Rodoviária Federal e Superintendências das 
Guardas Municipais) onde foram definidas minimamente as funções de suporte ao usuário na parte 
operacional, administrativa e pedagógica. 

 
Todos os cursos a distância estão pautados na Matriz Curricular Nacional, nos 

fundamentos dos Direitos Humanos, nos princípios da Andragogia e nas teorias que enfocam o 
processo de construção do conhecimento. 

 
São os próprios profissionais especializados na área de Segurança Pública, sob a 

orientação de uma consultoria educacional que elaboram o conteúdo dos cursos, gravam as aulas 
(palestras, entrevistas, mesa redonda, relatos etc.) e atuam na tutoria. A tutoria é outro componente 
que desempenha um papel estratégico nos ciclos de Cursos a Distância. É dela que emana a 
orientação, suporte, acompanhamento e avaliação dos alunos durante o período do curso. Cada tutor 
é responsável por até 2 (duas) turmas com até 50 (cinqüenta) alunos cada uma e trabalha de forma 
integrada com os gestores dos telecentros utilizando as ferramentas de gestão que são 
disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem. Para serem tutores, os profissionais recebem 
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uma formação on-line, por meio da plataforma, sendo requisito mínimo a participação em 5 (cinco) 
cursos, sendo dois específicos para a atuação como tutor, sendo eles Formação de Formadores e 
Formação de Tutores. 

 
Os cursos são compostos de duas vias educacionais: um curso formatado para a 

educação a distância, via Internet, e uma parte complementar realizada por meio da TV. Os cursos 
têm a duração média de quatro semanas, nas quais o aluno tem contato com o conteúdo, realiza 
exercícios e avaliações e interage com os colegas e o tutor. 

A estrutura de uma gestão compartilhada (Gestores Estaduais, Tutores, Academias) 
para a execução dos ciclos de cursos a distância nos auxilia também no acompanhamento e no 
monitoramento do desenvolvimento dos ciclos. 

 
Em 2009 foi iniciada a estruturação da Rede INFOSEG para recebimento da 

Plataforma de Educação a Distância. 

 

2. Jornadas de Direitos Humanos para profissionais de Segurança Pública 

 
A participação dos operadores diretos de segurança pública é fundamental para a 

manutenção e consolidação da democracia, não apenas como elemento ordenador e repressor de 
práticas anti-sociais mas, particularmente no âmbito arquetípico, como estruturante da moralidade 
pública. 

 
A ação policial é, portanto, enquadrada no campo dos “setores profissionais-chave”, 

altamente impactante sobre as disposições ético-morais do consciente e do inconsciente coletivo.  
 
No entanto, historicamente, são sistêmicas e crônicas as denúncias, tanto por parte de 

organizações da sociedade civil brasileira quanto de Organizações Internacionais, de abusos, mau 
atendimento ao público, truculência, corrupção, tortura e execuções, em significativos bolsões das 
polícias brasileiras. Na última década, importantes avanços foram realizados pelo Estado brasileiro 
para coibir tais práticas e criar uma cultura de racionalidade e modernidade. 

 
O caminho escolhido pelo Estado passa pela educação dos efetivos policiais, através 

da transversalidade do temas dos Direitos Humanos nas Escolas e Academias, mas também através 
da presença explícita da temática em questão (como ferramenta para a transversalidade e como 
superação de interditos culturais). 

 
Ciente disso, a SENASP vem realizando desde 2004 a Jornada de Direitos Humanos, 

no sentido da superação das “sub-culturas” de violação dos Direitos Humanos, ainda presentes em 
muitas instituições de segurança. 

 
Dado o imenso contingente de profissionais de segurança pública policiais nas áreas 

abrangidas pelo Programa, é preciso uma estratégia para executar tal ação educativa. Optamos pela 
formação de lideranças multiplicadoras de cultura (conceito que extrapola a visão formal de 
“multiplicadores” como meramente reprodutores de cursos feitos). 

 
Em tal processo, as tecnologias de sensibilização e elevação da auto-estima são 

fundamentais e tais tecnologias já se encontram significativamente desenvolvidas, através das 
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parcerias efetivadas, em especial na última década, entre o Estado e Organizações Não 
Governamentais.  

 

A Metodologia de Ensino da Jornada Nacional de Direitos Humanos propõe, 
principalmente, a participação ativa e reflexiva de todos os participantes, propiciando as condições 
para a assunção de atitudes, comportamentos e responsabilização ética, referenciados no horizonte 
dos valores e princípios que protegem e promovem a vida. 

 

3. Ações Formativas 

 
As ações formativas desenvolvidas pela SENASP são norteadas pelas diretrizes e 

parâmetros da Matriz Curricular Nacional e têm como foco a atualização e o aperfeiçoamento dos 
profissionais de segurança pública. 

 
As ações são realizadas a partir das demandas das áreas técnicas e estruturadas em 

turmas de acordo com a disponibilidade de cada Estado. 
 
Para tanto, a SENASP desenvolveu formulários para a institucionalização dos cursos 

que contam com currículo dos professores, conteúdo programático dos cursos contendo ementa, 
carga horária, bibliografia, metodologia, além de um formulário de avaliação dos docentes sobre a 
turma e da turma sobre os docentes. 

 
Os conteúdos programáticos dos cursos são desenvolvidos por Grupos de Trabalho 

formados por profissionais da área. Em 2009 foram instituídos  (quatro) grupos de trabalhos no 
âmbito do DEPAID, com o intuito de elaborar a institucionalização dos cursos, ementas, público 
alvo e material didático das seguintes temáticas: Policiamento em Estádios;Produtos Perigosos 
Negociação, Direção Policial.  

 
Além disso, a SENASP promoveu Cursos na área de Polícia Comunitária, Perícia, 

Inteligência, CONPORTOS, e cursos operacionais. Também apoiou a celebração de 17 convênios 
com os Estados objetivando a atualização profissional por meio de 128 ações formativas com a 
previsão de atendimento de 11.538 operadores em segurança pública, bem como a modernização 
das Instituições de Ensino de Segurança Pública. 

 

4. Sistema de Aperfeiçoamento das Instituições de Ensino em Segurança Pública – SAIESP 

 
Inspirado na metodologia do Sistema Nacional de Avaliação de Instituições de 

Ensino Superior do MEC, o SAIESP consiste em uma metodologia de aperfeiçoamento das 
atividades educativas da área de segurança pública desenvolvidas pelas Academias e Centros de 
Polícia, através de comissões de observadores externos oriundos dos Estados. 

 
A SENASP elabora instrumentos de avaliação para serem aplicados pelos 

observadores que nos permitirá conhecer a estrutura pedagógica, e o desenvolvimento  das 
atividades promovidas pelas Instituições de Ensino de Segurança Pública com vistas a nos auxiliar 
no planejamento da política nacional de aperfeiçoamento de nossas Instituições. 
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5. GTE – Capacitação no âmbito do MERCOSUL  

 

Desde 2008, a SENASP participa do GTE de Capacitação do MERCOSUL com 
vistas a trocar experiências no âmbito da educação para segurança pública e a discutir acerca dos 
processos de educação focando e contribuindo para a integração dos países do Mercosul com vistas 
a construir um novo projeto de segurança pública para o Bloco.  

 
O GT de Capacitação do MERCOSUL pretende ser utilizado como uma ferramenta 

de gestão educacional e pedagógica, com idéias e sugestões que possam estimular o raciocínio 
estratégico-político e didátido-educacional necessários à reflexão e ao desenvolvimento das ações 
formativas, transformando a ação pedagógica e contribuindo para a excelência da formação do 
profissional de segurança pública do MERCOSUL. 

 
Em 2009, tínhamos como compromissos os seguintes aspectos: 

  

a. Elaboração de um referencial teórico-metodológico que terá como objetivo orientar as 
atividades de educação dos profissionais da área de Segurança Pública do MERCOSUL. Foi 
elaborado instrumento e aplicado em todos os paises e as informações estão sendo trabalhadas 
para publicação em 2010; 

b. Cooperação na área de capacitação policial com vistas a incentivar o intercambio de 
experiências e a troca de informações dos países do Mercosul: O Brasil ofertou Curso de 
Capacitação de Perícia  - Curso Avançado em Genética Forense Amostras Complexas (Ossos) 
e Uso Progressivo da Força, bem como sediou o II Encontro de Áreas Educativas. O Brasil 
acolheu a segunda edição com a proposta de possibilitar a reflexão e dar visibilidade às 
diversas experiências no campo da educação para segurança pública desenvolvidas pelas 
instituições de ensino da área como Escolas, Centros de Formação e Academias de Polícia e 
pelas Instituições de Ensino Superior, apontando caminhos e consolidando metodologias que 
podem efetivamente transformar as práticas de forma a contribuir com a melhora da atuação 
dos profissionais da área. A programação proposta pelo Brasil e discutida no âmbito do GTE 
de Capacitação tentou, na medida do possível, representar um mosaico da América do Sul, 
partilhando as experiências dos países como a Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Paraguai, 
Uruguai e Venezuela, bem como as peculiaridades do Brasil – regionais e institucionais; 

c. Lançamento e publicação da Revista MERCOPOL com vistas a divulgar as atividades de 
cooperação policial no Mercosul e de intercâmbio de conhecimentos entre especialistas da 
área.  

d. Criação de uma rede de altos estudos em segurança pública no MERCOSUL. Essa 
proposta foi do Brasil e em 2009 fizemos um levantamento das IES que estariam 
interessantes no intercâmbio com o grupo; 

e. Pactuação de uma Rede de Ensino a Distância na região: uma primeira ação é conhecer a 
realidade existente, e a partir daí, estabelecer mecanismos para incentivar a socialização, 
entre os países, dos módulos de capacitação com o propósito de padronizar e integrar a 
educação em Segurança Pública do Mercosul. Nesse item a SENASP disponibilizou vagas 
aos países membros e associados do MERCOSUL na plataforma da educação à distância. 
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 6. Projeto Nacional de Qualidade de Vida dos Profissionais de Segurança Pública 

 
Como parte da política de Valorização Profissional, a SENASP iniciou em 2008 o 

Projeto Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Publica. 
 
O Projeto surgiu da necessidade de prover apoio e atenção a aspectos relacionados à 

saúde e à qualidade de vida destes profissionais que, devido à natureza do seu trabalho, estão 
expostos a riscos elevados e possuem condições de trabalho adversas, relacionadas freqüentemente 
a adoecimentos, a acidentes em serviço, a risco de morte e a afastamentos precoces de suas 
atividades.  

 
Em 2008 realizamos o Mapeamento das Estruturas e Programas de Saúde Mental, 

Qualidade de Vida ou Saúde Coletiva já existentes nos Estados, a consolidação da análise dos dados 
em 2009 permitiu o planejamento das ações do Projeto, identificando as principais necessidades das 
instituições em termos de recursos humanos e materiais, viabilizando sua extensão a todas as 
Unidades Federativas, na área de Segurança Pública. 

 
Nesse contexto elaboramos um Guia de Ações de Qualidade de Vida, voltado para a 

implementação de ações de atenção biopsicossocial na segurança pública servindo como uma fonte 
de consulta e “banco de idéias” para elaboração de ações relacionadas à qualidade de vida, 
indicando projetos referenciais para que o leitor possa buscar informações adicionais e elaborar 
medidas semelhantes em sua instituição.   

 
Como estratégia de aproximação das instituições, de fortalecimento e de capacitação 

das áreas e profissionais estaduais envolvidos, criou-se a Rede de Gestores de saúde e qualidade de 
vida na segurança pública. Esse fato auxiliou na identificação das principais necessidades de 
capacitação na área e na elaboração de Instrução Normativa para institucionalização do Projeto 
Qualidade de Vida dos Profissionais de Segurança Pública. 

 
Visando capacitar os profissionais da Rede de Gestores de saúde e qualidade de vida, 

bem como os demais profissionais de saúde identificados nas instituições, firmamos parceria com a 
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD para inscrição de 560 participantes no 
curso de extensão SUPERA – Sistema de Detecção, Prevenção e Encaminhamento em casos de 
dependência química.  

 
Iniciamos em 2009, a Profissiografia e Mapeamento de Competências dos cargos 

base da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar. Foram realizados três grupos 
focais com praças da PM e do CBM e com agentes da Polícia Civil, de diversos estados, para 
construção do instrumento da pesquisa. O instrumento final foi formatado e encontra-se disponível 
no website www.mj.gov.br/profissiografia, na fase de coleta de dados.  Os resultados serão 
publicados em 2010 e permitirão maior conhecimento e identificação das características e do perfil 
dos profissionais de segurança pública, contribuirão para o aprimoramento da Matriz Curricular 
Nacional, bem como para o planejamento das ações de seleção, formação, capacitação e 
desenvolvimento das Instituições. 

 

a) Principais Resultados 
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1. RENAESP 

1.1. Parceria com Instituições de Ensino Superior 

• Presença em 25 Unidades da Federação, correspondendo a 92% do Território Nacional. 
• 66 IES, 350 docentes, 3582 discentes mobilizados. 
• Contribuição para abertura de novos Centros de Pesquisa e Estudos específicos para a área. 
• IES avaliadas. Extraímos alguns resultados como: 94,7% dos discentes entrevistados afirmaram 
que o curso ajudou total ou parcialmente no desempenho de seu trabalho; 92,4% dos discentes 
afirmaram que são capazes de transmitir os conhecimentos adquiridos ao longo do curso; 32% 
afirmaram que poderão aplicar facilmente o conhecimento adquirido em seu ambiente profissional e 
63% dizem que conseguem aplicar, porém com muita persistência. 
• Produção científica nacional sobre a temática de segurança pública, através do I Prêmio Nacional 
de Monografias em Segurança Pública com cidadania Valdemarina Bidone de Azevedo e Souza, em 
parceria com a CONSEG - Conferência Nacional de Segurança Pública que recebeu 202 
monografias de todo o Brasil, fomentada. 
• Nova área de conhecimento a ser reconhecida pelo MEC fomentada. 
• Debate de temáticas como violência de gênero, liberdade de orientação sexual, igualdade racial e 
direitos etários no âmbito da segurança pública, realizado. 
• Escolha da RENAESP como uma das 10 melhores iniciativas da Gestão Pública Federal, através 
do Prêmio Inovação, promovido pela Escola Nacional de Administração Pública – ENAP. 

 

1.2. Plataforma de Educação a Distância  

• 3 Ciclos de Cursos realizados. 
• 3.000 (três mil) pessoas entre gestores, tutores e coordenadores técnicos dos telecentros 
mobilizados. 
• 529.710 (quinhentos e vinte e nove mil setecentos e dez)  profissionais de segurança pública no 
âmbito nacional atendidos. 
• Parcerias com a Secretaria de Direito Econômico – SDE/MJ, MERCOSUL e Departamento 
Penitenciário Nacional, implementadas. 
• 56 (cinqüenta e seis) temáticas, sendo 51 (cinqüenta e um) voltados para a área de segurança 
pública, 3 (três) voltadas para o público do MERCOSUL promovidas: 
• Grades mistas nas Academias de Polícia e Centros de Formação de Praças institucionalizados 
nos seguintes Estados: BA, CE, DF, GO, MG, MT, PA, PB, PR, RN, RS. 
• Avaliação presencial implementada. 
• Instrumento de coleta de dados para a realização da Avaliação da pesquisa de percepção dos 
usuários da Plataforma de Educação a Distância, elaborado. 
• 200.000 (duzentas mil) vagas por ciclo disponibilizadas. 
• Diálogo com a base, promovido. 
• Inclusão de todos os segmentos das áreas nos cursos oferecidos. 
• Registro de baixo índice de evasão (6%) dos profissionais na plataforma. 
 
 
Tabela 3 – Distribuição do Número de Inscritos segundo Nome do Curso. 

Nome do Curso Nr de Inscritos 
Direitos Humanos 86.005 

Crimes Ambientais 36.654 
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Identificação Veicular 32.844 

Uso Progressivo da Força 29.398 

Gerenciamento de Crises 27.895 

Mulher Vítima de Violência Doméstica 24.894 

Polícia Comunitária 23.798 

Emergencista Pré-Hospitalar 1 20.721 

Busca e Apreensão 16.560 

Aspectos Jurídicos da Abordagem Policial 14.517 

Violência, Criminalidade e Prevenção 14.335 

Português Instrumental 14.023 

Investigação Criminal 1 13.618 

Local do Crime: Isolamento e Prevenção 12.982 

Formação de Formadores - SENASP 11.460 

Saúde ou Doença: de qual lado você está? 9.235 

Capacitação em Educação para o trânsito 9.076 

 Análise Criminal 8.800 

Emergencista Pré-Hospitalar 2 8.760 

Mediação de Conflitos 1 8.590 

Licitações e Contratos Administrativos 7.647 

Intervenção Emergências com Produtos Perigosos 7.016 

Enfrentamento de Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 6.444 

Investigação Criminal 2 6.283 

Redação Técnica 5.994 

Tráfico de Seres Humanos 5.939 

Sistemas e Gestão em Segurança Pública 5.895 

Planejamento Estratégico 5.731 

Técnicas e Tecnologias Não Letais de Atuação Policial 5.129 

Termo Circunstanciado 5.115 

Atuação Policial Frente aos Grupos Vulneráveis 3.957 

Combate a Lavagem de Dinheiro 3.897 

Elaboração de Matérias para Educação a Distância 3.663 

Uso da Informação na Gestão de Segurança Pública 2.975 

Convênios 2.800 

Representação Facial Humana 1 2.785 

Psicologia das Emergências 2.720 

Papiloscopia 1 2.408 

Sistema de Comando de Incidentes 2.384 

Gestão de Projetos 2.381 

Tópicos em Psicologia em Segurança Pública 2.277 

Policiamento Orientado por Problema 2.170 

Democracia Participativa 1.985 

Filosofia Direitos Humanos Aplicados Atuação Policial 1.596 

Integração das Normas Internacionais Direitos Humanos 1.475 
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Formação de Tutores 1.212 

Representação Facial Humana 2 1.184 

Fiscalização Interestadual de Transporte de Passageiros 960 

Segurança Pública sem Homofobia 907 

Resolução de Conflitos Agrários 496 

Formação de Formadores - PF 120 

Fonte: Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública, DEPAID, 2010 
 
• 2. Jornadas de Direitos Humanos 
• 48 Jornadas de Direitos Humanos realizadas. 
• 2901 profissionais de segurança pública capacitados. 

3. Ações Formativas: 

• 18.301 operadores de segurança pública capacitados por todos os Departamentos da SENASP 
distribuídos da seguinte forma: 
- Polícia Comunitária – 9.706 operadores de segurança pública capacitados; 
- Força Nacional: 2.549 operadores de segurança pública capacitados; 
- Perícia: 846 operadores de segurança pública capacitados; 
- Inteligência: 501 operadores de segurança pública capacitados; 
- CONPORTOS: 128 operadores de segurança pública capacitados; 
• 400 exemplares da Matriz Curricular Nacional publicados e distribuídos. 
• 400 exemplares da Trilha do Educadores publicados e distribuídos. 

4. SAIESP 

• Instrumento aplicado na Academia da Polícia Civil do Distrito Federal.  
• Comissão de Observadores Externos criada. 
• Observadores capacitados 

5. GTE MERCOSUL 

• Curso a Distância para policiais do MERCOSUL, contemplando 150 profissionais promovidos. 
• 19 profissionais do MERCOSUL capacitados, na área da perícia e Uso Progressivo da Força. 
• O II Encontro de Áreas Educativas realizado. O evento propiciou: um espaço de diálogo e troca 
de experiências entre 352 profissionais de segurança pública que atuam na área de educação de 7 
países que se fizeram presente: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Paraguai, Uruguai e Venezuela; 
a ampliação do diálogo e maior aproximação com os integrantes do GTE Capacitação; visibilidade 
do MERCOSUL nas Academias, Escolas e Centros de Formação Policiais Nacional; mapeamento 
dos Projetos e Ações desenvolvidas  por nossas instituições e instituições internacionais; revisão e 
adequação de alguns conceitos, metodologias e técnicas; visibilidade política para a Formação do 
Profissional de Segurança Pública no país. 

6. Projeto Nacional de Qualidade de Vida dos Profissionais de Segurança Pública  

• 13 Convênios celebrados, com objetivo de apoiar as atividades de atenção biopsicossocial nas 
Instituições. 

• Rede Nacional de Gestores de Saúde dos Órgãos de Segurança Pública formada. 
• Pesquisa de Levantamento das Necessidades de capacitação na área de atenção a saúde e 
qualidade de vida realizada. 
• 560 profissionais capacitados em parceria com a SENAD na área de dependência química. 
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• Diretrizes do projeto Qualidade de Vida criadas. 
• Guia de Ações de Qualidade de Vida elaborado. 
• Instrumento de profissiografia construído e iniciado a coleta com a participação de 40.000. 
• Estruturas estaduais de saúde para os profissionais de segurança pública mapeadas. 

 

b) Principais Problemas 

De um modo geral as ações desenvolvidas pelo Sistema Integrado de Educação e 
Valorização Profissional compartilham de alguns problemas como: 

• Falta de sensibilização dos gestores estaduais e municipais na liberação de profissionais para 
participar das ações formativas – discentes. 
• Falta de sensibilização dos gestores estaduais quanto às temáticas educação e saúde do 
profissional. 
• Instabilidade do SICONV gerando atraso na análise das propostas. 
• Dificuldades no atendimento às diligências por parte das Unidades da Federação nos prazos 
estabelecidos. 
• Dificuldade de acesso às informações para coleta de dados das pesquisas realizadas no âmbito do 
Sistema. 
• Morosidade na tramitação dos processos licitatórios. 
• Carência de Recursos Humanos. 
• Carência de profissionais qualificados para acompanhamento e fiscalização de contratos. 
• Carência de mecanismos de acompanhamento e monitoramentos dos convênios pactuados. 

 

c) Contratações e Parcerias 

 
Em que pese as contratações serem realizadas pela Coordenação Geral de Logística 

do Ministério da Justiça, os contratos são gerenciados pelo Departamento de Pesquisa Análise da 
Informação e Desenvolvimento de Pessoal em Segurança Pública. Em 2009 foram contratadas 17 
Instituições de Ensino Superior para a continuidade da Rede. 

Estabelecemos parceria com o DEPEN e SDE para utilização da plataforma de 
Educação a Distância. 

 

d) Transferências 

 

O Sistema Integrado de Educação e Valorização do Profissional de Segurança 
Pública apoiou 19 projetos perfazendo o total de R$ 18.555.041,60 com o objetivo de modernizar as 
Instituições de Ensino da Segurança Pública, realizar capacitações e implementar projetos na área 
de saúde física e mental. Ainda, repassou R$ 7.978.370,95 para apoiar projetos de educação no 
âmbito Municipal. 
 
I – Indicação das áreas da unidade responsáveis pela condução dos programas e das ações 

Departamento de Pesquisa, Análise da Informação e de Desenvolvimento de Pessoal 
em Segurança Pública/Coordenação Geral de Desenvolvimento de Pessoal 
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2.3.1.2. 4  - Ação 8124 – Sistema integrado de Prevenção da Violência e Criminalidade 

Dados Gerais da Ação 

Tipo da Ação  Atividade 

Finalidade  Planejar, pactuar, implementar, coordenar e apoiar junto aos Estados, 
Distrito Federal, Municípios e Consórcios Intermunicipais a 
elaboração e 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. 

Descrição  Estruturação da polícia comunitária, por meio da implementação da 
matriz curricular nacional para a formação de multiplicadores e 
promotores em polícia comunitária; da estruturação de núcleos e 
redes de polícia comunitária; da realização de cursos de 
especialização em polícia comunitária e implantação de um sistema 
de monitoramento e avaliação. Implementação de projetos de 
prevenção ao uso de drogas; da reformulação e implementação do 
programa educacional de resistências às drogas e à violência e 
realização de seminários nacionais e cursos de pós graduação com 
intercâmbio de experiências internacionais. Mobilização de lideranças 
comunitárias e estruturação dos Conselhos de Segurança. Projetos de 
prevenção à violência e criminalidade: articulação e apoio a projetos 
multisetoriais de prevenção estaduais, municipais e consorciados; 
apoio a projetos de estruturação dos espaços urbanos seguros; 
consolidação da matriz curricular nacional para a formação de 
guardas municipais; elaboração e implementação de projetos de 
prevenção à violência junto aos tele-centros; realização de encontros 
nacionais e regionais para a formação de gestores de segurança 
pública na prevenção de violência; implementação de projetos de 
acesso à segurança publica de grupos vulneráveis; difusão de 
tecnologias não letais; e estruturação de núcleos de mediação de 
conflitos. Controle interno e externo da atividade policial, 
implantação e fortalecimento das ouvidorias de polícia e das 
corregedorias de polícia, bem como estruturação e encaminhamento 
de denúncias. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas  

Secretaria Nacional de Segurança Pública 

Coordenador nacional da ação  Cristina Gross Villanova 
Unidades executoras 200331 – Secretaria Nacional de Segurança Pública  

 

A Ação Prevenção da Violência tem por objetivo sedimentar, junto aos Estados, 
Distrito Federal e Municípios, a implementação de políticas públicas voltadas à prevenção da 
violência e da criminalidade, ou seja, que os executivos estaduais e municipais implementem 
políticas públicas que se antecipem à ocorrência de fatos delituosos, reduzindo as condicionantes 
que possam facilitar a ocorrência de crimes e de situações de violência. 
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A partir de diagnósticos realizados pela própria SENASP ou apresentados pelas 
unidades federadas, procuramos beneficiar o público mais vulnerável a situações de violência e 
criminalidade. O público-alvo prioritário das atividades de prevenção são crianças, adolescentes e 
jovens até 24 anos, sendo que o Governo Federal também procura inserir nos projetos executados, 
temas trabalhados de forma articulada com outros órgãos governamentais.  

 
O foco principal das Coordenações de Prevenção é instituir, no âmbito das 

Secretarias de Segurança Públicas Estaduais e Distrital, e das Prefeituras Municipais a elaboração e 
implementação de políticas públicas de prevenção à violência e criminalidade, possibilitando a 
implantação da filosofia de Polícia Comunitária, a ampliação do Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), o fortalecimento dos órgãos de controle da 
atividade policial, assim como a implementação de projetos de prevenção primária e secundária, 
que influenciem diretamente na redução da vulnerabilidade criminal de crianças, adolescentes e 
jovens, bem como reduções os fatores situacionais de violência e criminalidade. Para tanto, foram 
desenvolvidas as seguintes atividades: 

 

1. Polícia Comunitária 

 

Desde 2006, a SENASP vem investindo na formação de profissionais de Segurança 
Pública e lideranças comunitárias na filosofia de Polícia Comunitária, assim como na indução da 
implementação desta filosofia por meio de convênios nos Estados e no Distrito Federal. Para tanto, 
elaborou uma doutrina nacional para Promotores de Polícia Comunitária e Multiplicadores de 
Polícia Comunitária, em parceria com os coordenadores de Polícia Comunitária de cada uma das 
Unidades Federadas. 

 

2. Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – PROERD 

 
Ações do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, oriundo do 

Drug Abuse Resistance Education - D.A.R.E, criado nos Estados Unidos da América e hoje 
presente em mais de 50 países, vem sendo desenvolvido no Brasil pelas Polícias Militares dos 27 
entes federados. Dados da Câmara Técnica de Estratégia do PROERD do CNCG (Conselho 
Nacional dos Comandantes Gerais de Policiais e Bombeiros Militares), indica que já foram 
atendidas 12.559.455 (doze milhões quinhentos e cinqüenta e cinco mi,l quatrocentos e cinqüenta e 
cinco) crianças, adolescentes e pais, pois o programa atende todos estes públicos. Além dos estados 
participantes, por meio das escolas estaduais públicas e particulares, 2.146 Municípios já foram 
atendidos. A SENASP no ano de 2009 apoiou a capacitação de 219 de instrutores e mentores do 
programa. É sabido que cada instrutor capacita, em média, 1.000 crianças por ano. 

 

Em 2009, foi realizada reunião dos coordenadores estaduais do Programa 
Educacional de Resistência às Drogas – PROERD, com representante de Secretaria Nacional de 
Políticas sobre Drogas- SENAD/GSI e da SENASP/MJ, para discussão e elaboração de Malha 
Curricular, Termo de Referência do programa e Regimento Interno da Câmara Técnica do 
PROERD. 
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3. Política Nacional para enfrentamento à violência doméstica e de gênero:  

 
Desde 2003, a SENASP possui uma agenda comum com a Secretaria Especial de 

Políticas para Mulheres, buscando qualificar o atendimento policial nas Delegacias Especializadas 
de Atendimento a Mulher (DEAM), assim como estimular aos Estados e Municípios na realização 
de campanhas e atividades voltadas a prevenção da violência doméstica e de gênero. 

 
A partir da II Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, a SENASP 

assumiu um papel fundamental no Pacto de Enfrentamento à Violência Doméstica e de Gênero, 
reforçando não só o seu papel como protagonista no fortalecimento das DEAMs e na formação de 
profissionais de segurança pública nessa temática, como também na inclusão do tema na Pesquisa 
Nacional de Vitimização, com vistas a auxiliar à SEPM a implantar um Observatório de Violência 
de Gênero. 

 

4. População em Situação de Rua 

 

A Coordenação participou de Grupo de Trabalho instituído por Decreto de 25 de 
outubro de 2006, junto ao Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) para construção da 
Política Nacional para a População em Situação de Rua, a qual apresentava inúmeras demandas na 
área de segurança pública, em razão de situações de violência e discriminação sofridas por este 
segmento. 

 
Além da participação nas reuniões do Grupo de Trabalho, a Coordenação participou 

do II Encontro Nacional sobre População em Situação de Rua realizado do qual resultou a 
publicação do Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009, o qual “Institui a Política Nacional 
para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e 
Monitoramento, e dá outras providências”. Para 2010, a SENASP deverá desenvolver ações 
voltadas a garantir o direito a segurança da População em Situação de Rua, com a formação dos 
profissionais de segurança pública na atenção a este grupo em situação de vulnerabilidade, na 
investigação dos crimes praticados contra este segmento, assim como no apoio a ações voltadas a 
prevenção da violência e criminalidade. 

 

5. Regularização Fundiária 

 

O presente projeto, desenvolvido por meio da Cooperação Internacional com o 
PNUD / Segurança Cidadã, iniciou como uma das atividades dos Jogos Pan-Americanos nas 
comunidades da Rocinha e do Vidigal, no Município do Rio de Janeiro/RJ. As atividades versam 
sobre a realização de cadastro físico, social e econômico das famílias residentes nas regiões 
selecionadas destas Comunidades, assim como a implantação de medidas jurídicas e administrativas 
para a realização da regularização. Além da parceria com o Ministério das Cidades, para a 
implementação da ação, no Estado do Rio de Janeiro foi agregada a parceria com a Defensoria 
Pública, visando a articulação para o ingresso das ações judiciais que irão proporcionar a 
regularização propriamente dita. 
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No ano de 2009, atuamos no processo de cadastramento, de articulação para a 
definição das estratégias, junto a Defensoria Pública do RJ, para a impetração das ações judiciais, 
bem com fiscalização das atividades desenvolvidas. 

 

6. Ouvidorias de Polícia 

 

A SENASP participa do Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia, propondo, em 
parceria com a Secretaria Especial de Direitos Humanos, atuando para a construção de mecanismos 
que fortaleçam estas instituições enquanto órgãos de controle externo da atividade policial. Além 
desta participação, a SENASP reforça, junto às Secretarias Estaduais de Segurança Pública, a 
necessidade de fortalecimento e autonomia destes órgãos, de forma a coibir a prática de atos ilegais 
ou arbitrários por parte dos profissionais de segurança pública. 

 

7. Criança e Adolescente 

 

A SENASP participa do Comitê Interministerial de Enfrentamento a Exploração 
Sexual Infanto-juvenil e da Comissão Intersetorial do Sistema Nacional de Medidas 
Socioeducativas com objetivo de identificar e implementar atividades de interesse das áreas. Tal 
participação resultou na implementação, em 2009, de curso na Rede de Ensino à Distância – 
EAD/SENASP, que formou 6.444 profissionais de segurança pública no tema. Além disso, 
participamos de curso o qual deverá ser replicado aos profissionais de segurança pública sobre 
depoimento sem dano, que tem por objetivo não revitimizar a criança e/ou o adolescente, vítima de 
violência. 

 

8. GTE Segurança Cidadã / MERCOSUL e Países Associados 

 

Muito embora o Ministério da Justiça participe, desde a criação, do Grupo de 
Trabalho Especializado Segurança Cidadã do MERCOSUL e Países Associados, somente a partir 
de 2008, com a regularidade dos representantes do Governo brasileiro, mais especificamente da 
SENASP, foi possível implantar uma pauta de trabalho conjunta, com propostas efetivas de 
políticas públicas de segurança com cidadania, a qual culminou, ao final da rodada de reuniões da 
Presidência Pró-Tempore do Brasil na proposição da seguinte pauta conjunta: 

 

a) Estabelecimento de critérios para identificação de boas práticas em prevenção da violência e 
segurança pública com cidadania, para serem difundidas e disseminadas entre os países do 
MERCOSUL e associados.  

b) Estudo comparativo de Modelos de Policiamento nas temáticas de Polícia Comunitária, 
Policiamento Orientado para a Solução de Problemas (POP) e Plano Quadrante. 

c) Estabelecimento de padrão de pesquisa de vitimização de forma a torná-la passível de 
análise entre os países do MERCOSUL e associados. 

d) Implementação de ações voltadas ao atendimento de casos de violência intra-familiar e de 
gênero pelos profissionais de segurança pública e proposta para rede de atendimento. 
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e) Estabelecimento de cooperação para implementação de medidas para o desarmamento e 
restrição ao uso de armas de fogo. 

f) Construção das diretrizes para implantação de um Observatório de Segurança Cidadã, com o 
intercâmbio de informações acerca do marco normativo de cada um dos países que integram 
o GTE, dados estatísticos, o registro e difusão de Boas Práticas de Segurança Cidadã, do 
histórico de trabalho do GTE e outros temas que forem do interesse do GTE Segurança 
Cidadã. 

 

Destas ações, a SENASP ficou responsável pela proposição e adequação, conforme 
manifestação dos demais países, dos critérios para seleção de boas práticas, com a finalidade de 
serem certificados pelo MERCOSUL, bem como pela realização, em novembro de 2009, do II 
Seminário de Boas Práticas do MERCOSUL e Países Associados, em Salvador/BA. 

9. Conselho Nacional dos Secretários e Gestores Municipais de Segurança (CONSEMS) 

 

Em 2009, foi necessário ampliar a discussão do papel do Município no âmbito do 
Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), consolidando enquanto Unidade Federada capaz de 
articular e participar de ações integradas e multisetoriais no tema da segurança pública, para além 
da Guarda Municipal, sendo esta um importante, mas não exclusivo, instrumento para a 
implementação de ações voltadas a prevenção da violência e criminalidade em âmbito local.  

 
Para tanto, a SENASP realizou levantamento de todas as Secretarias Municipais de 

Segurança (ou Gestões com status de Secretaria) com objetivo de mobilizá-los, em parceria com a 
Frente Nacional de Prefeitos, no sentido de elaborar, delinear e implementar uma agenda comum ao 
tema. 

 
Neste sentido, a SENASP realizou um encontro nacional destes Secretários e 

Gestores Municipais no âmbito do III Encontro Anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 
com objetivo de traçar diretrizes quanto ao papel do Município na área de Segurança Pública. No 
referido evento foi elaborado um manifesto e criada uma Comissão Executiva. 

 

10. Apoio a ações locais de prevenção à violência 

 

No ano de 2009, conforme critérios técnicos fornecidos pela Coordenação Geral de 
Pesquisa e Análise da Informação, foram selecionados 18 Municípios, (Arapiraca/AL, 
Camaragibe/PE, Campos de Goytacazes/RJ, Dourados/MS, Feira de Santana/BA, 
Florianópolis/SC, Garanhuns/PE, Goiânia/GO, Imperatriz/MA, Itabuna/BA, João Pessoa/PB, 
Marabá/PA, Maracanaú/CE, Petrolina/PE, Porto Velho/RO), com maior índice de ocorrência de 
crimes violentos, acidentes de trânsito, roubos e furtos, assim como com pouca capacidade para 
investimento com recursos próprios, para apresentação de propostas na área de prevenção à 
violência e criminalidade. Além destes, a SENASP também disponibiliza recursos para Municípios 
que voluntariamente apresentam propostas, desde que as mesmas estejam de acordo com as 
diretrizes apresentadas. 
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Cabe salientar que nem todos os Municípios selecionados apresentam propostas, seja 
por falta de interesse em implementar ações de prevenção, seja por falta de capacidade técnica para 
elaboração dos projetos, apesar do auxílio realizado pelos técnicos da SENASP. 

 
Apoiamos projetos como a implementação da filosofia de Polícia Comunitária, por 

meio de Bases Comunitárias, a ampliação de turmas do PROERD, o fortalecimento de Conselhos 
Comunitários, bem como projetos desenvolvidos localmente, voltados a exploração sexual infanto-
juvenil, a redução da vulnerabilidade criminal de crianças, adolescentes e jovens, entre outros.  
Foram aprovados 49 projetos estaduais e municipais. 

a) Principais Resultados 

 

1.Polícia Comunitária: 

• 9.706 policiais militares, policiais civis, bombeiros militares, guardas municipais e comunidade 
capacitados nos cursos de Promotor de Polícia Comunitária. 
• 921 oficiais policiais militares, delegados de Polícia Civil, oficiais bombeiros militares e 
inspetores de  guardas municipais  nos cursos de Multiplicadores de Polícia Comunitária. 
• Reunião dos Coordenadores Estaduais de Polícia Comunitária realizada. 
 
Gráfico 2 - Número de Profissionais Capacitados Segundo Unidade da Federação.  
 

 
Fonte: Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2010. 
 
 

2. Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – PROERD 

 

• 219 de instrutores e mentores do programa capacitados. 
• Reunião dos coordenadores estaduais do PROERD, com representante de SENAD /GSI e da 
SENASP/MJ realizada. 
• 136 policiais e pedagogos treinados no currículo PROERD apoiados. 
• 84 profissionais para atuar como instrutor capacitados.  
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3. Política Nacional para enfrentamento à violência doméstica e de gênero 

 
• Norma Técnica atualizada.  
• Serviço de Atendimento a Homens Autores de Violência contra a Mulher – Fase II apoiado. 
• 24.894 profissionais de segurança pública capacitados no curso à Distância da SENASP para 
atendimento a Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e de Gênero. 
• Gestores Estaduais sensibilizados quanto à implementação de ações voltadas ao enfrentamento 
da violência doméstica e de gênero. 

 

 

4. População em Situação de Rua 

 

• Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009, o qual “Institui a Política Nacional para a 
População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, e 
dá outras providências” publicado.  

 

5. Regularização Fundiária 

 

• Processo de cadastramento, de articulação para a definição das estratégias, junto a Defensoria 
Pública do RJ, para a impetração das ações judiciais, bem com fiscalização das atividades 
desenvolvidas realizado. 

 

6. Criança e Adolescente 

 

• 6.444 profissionais de segurança pública capacitados no tema por meio de curso a distância. 

 

7. GTE Segurança Cidadã / Mercosul e Países Associados 

 

• Critérios para seleção de boas práticas elaborados. 
• II Seminário de Boas Práticas do Mercosul e Países Associados, realizado 
• Práticas apresentadas:  Projeto Mediar, da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais;- Pelotão 193, 
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais; Projeto Picasso Não Pichava, 
desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal; FETRAN – Festival 
Estudantil Temático Teatro para o Trânsito, da Polícia Rodoviária, Federal. 

  

8. Conselho Nacional dos Secretários e Gestores Municipais de Segurança (CONSEMS) 

 
• Encontro nacional destes Secretários e Gestores Municipais apoiado. 
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• Manifesto pela criação do Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança 
criado. 
• Reuniões da Comissão Executiva Provisória do CONSEMS realizadas.  
 

9. Apoio a ações locais de prevenção: 

 

• 18 projetos conveniados. 
 
b) Principais Problemas 
 
•  Dificuldades no Sistema de Convênios do Governo Federal (instabilidade, alteração nas telas das 

propostas, o que gerou duplicidade de trabalho dentre outros). 
•  Carência de recursos humanos. 

•  Cancelamento de crédito 

 

c) Contratações e Parcerias 

 

Não realizou. 

 

e) Transferências 
 

Na ação Sistema Integrado de Prevenção, foram apoiados 18 projetos estaduais no 
valor de R$ 9.762.315,39, mais 31 projetos municipais  no valor de R$ 12.533.014,89 que 
contemplavam ações comunitárias, PROERD, atendimento a grupos vulneráveis totalizando o valor 
de R$ 25.372.342,68. 

 

I. Indicação das áreas da unidade responsáveis pela condução dos programas e das ações 

Departamento de Políticas, Programas e Projetos: Coordenação Geral de Ações de 
Prevenção em Segurança Pública e Coordenação Geral do Plano de Implantação e 
Acompanhamento de Programas Sociais de Prevenção da Violência (PIAPS). 

 

2.3.1.2.5 - Ação 8988 – Apoio ao Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública 
 
Dados Gerais da Ação 

Tipo da Ação  Atividade 

Finalidade  Apoiar o reaparelhamento das instituições de Segurança Pública. 

Descrição  Aquisição de equipamentos voltados ao emprego operacional e 
administrativo das instituições de Segurança Pública (aquisição de 
armas, munições e equipamentos letais e não letais; veículos, 
embarcações e aeronaves voltados ao emprego operacional e 
administrativo; equipamentos de proteção individual; equipamentos 
de radiocomunicações; mobiliário e materiais diversos para atividade 
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administrativa funcional dos órgãos de segurança pública) 
Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas  

Secretaria Nacional de Segurança Pública 

Coordenador nacional da ação  João Francisco Goulart dos Santos 

Unidades executoras 200331 - Secretaria nacional de Segurança Pública 

 

Esta ação foi desenhada no intuito de atender ao constante reequipamento e 
modernização das Instituições de Segurança Pública contribuindo para que as mesmas cumpram a 
sua destinação constitucional e legal.  

As atividades de modernização e de reaparelhamento proporcionam um 
aproveitamento mais racional e econômico dos equipamentos, proporcionando operações mais 
seguras e confiáveis e ampliando a capacidade de atendimento das instituições às necessidades da 
sociedade como um todo. É importante ressaltar que esta Ação tem como foco o respeito às 
garantias individuais e coletivas, com ênfase na preservação da vida e que priorizem: 

• A indução de políticas quanto ao uso de armamento e munição letais de calibres compatíveis 
ao meio urbano e a redução da letalidade. 

• O incentivo à aquisição de armamento e munições menos letais. 

• A investigação científica, para que se obtenham provas confiáveis nas elucidações de 
crimes; e 

• A implementação de estrutura para a operacionalidade da Aviação de Segurança Pública nos 
Estados. 

 
As atividades de modernização e de reaparelhamento proporcionam um 

aproveitamento mais racional e econômico dos equipamentos proporcionando operações mais 
segura e confiáveis e ampliando a capacidade de atendimento às necessidades da sociedade como 
um todo. 

 
Dentre as atribuições previstas na Ação Reaparelhamento, a SENASP, em parceria 

com o Conselho Gestor do Fundo Nacional de Segurança Pública e com os Secretários Estaduais de 
Segurança Pública, estabeleceu políticas com vistas ao financiamento de projetos voltados para as 
garantias individuais e coletivas, com ênfase na preservação da vida e que priorizassem:  

 
• Indução de políticas quanto ao uso de armamento e munição letais de calibres compatíveis 

ao meio urbano, bem como o incentivo à aquisição de armamento e munições não letais; 
•  Investigação científica, para que se obtenham provas confiáveis nas elucidações de crimes;  
• Apoio à implementação de estrutura para a operacionalidade da Aviação de Segurança 

Pública nos Estados. 
 
a) Principais Resultados 

 

• 537 unidades de segurança pública (Polícia Civil, polícia Militar e Corpos de Bombeiros 
Militares) aparelhadas. 

 

b) Principais Problemas 
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• Dificuldades no Portal do SICONV (alterações, manutenções e interrupções  freqüentes no 

portal). 
• Atraso por parte dos Entes Federados com relação às solicitações de complementações das 

propostas. 
• Apresentação de propostas em desacordo com a legislação vigente. 
• Carência de Recursos Humanos. 

 

c) Contratações e parcerias 

Não houve contratações e parecerias. 

 

d) Transferências 

 
Na ação Reaparelhamento foram destinados R$ 84.465.754,92 distribuindo em 47 

projetos que tinham como objetivo apoiar a modernização e o reaparelhamento das instituições de 
Segurança Pública. Destacamos que dos 47 projetos, 5 foram provenientes de emendas 
parlamentares. Além disso, destinou R$ 2.250.000,00 aos Municípios. 
 

I – Indicação das áreas da unidade responsáveis pela condução dos programas e das ações 

Coordenação-Geral de Gestão, Acompanhamento e avaliação Técnica do Plano 
Nacional de Segurança Pública e Acompanhamento - CGATEC/DEAPSEG 

 

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

Dados Gerais da Ação 

Tipo da Ação  Atividade 

Finalidade  Modernizar, ampliar e aperfeiçoar o Sistema de Gestão do 
Conhecimento e sistematizar as informações de segurança pública. 
Estabelecer um ambiente de cooperação com os Estados, Distrito 
Federal e Municípios para qualificar a situação da criminalidade e 
violência. Modernizar as agências de segurança pública e justiça 
criminal em termos de recursos físicos, humanos, tecnológicos e 
gerenciais para alimentar o sistema de gestão do conhecimento. 
Promover ações integradas e o planejamento estratégico das 
instituições. Garantir a implementação de critérios de acessibilidade, 
transparência e confiabilidade dos dados existentes mediante o 
incremento do potencial gerencial e operacional do uso da 
informação.  
Facilitar o processo de integração tecnológica e informacional entre 
as diversas instituições; identificar e difundir as melhores práticas, 
estratégias e tecnologias; incrementar o processo de divulgação das 
informações criminais e de inteligência para os públicos externo e 
interno das instituições de segurança pública e justiça criminal; e 
incrementar a produção de diagnósticos tecnicamente orientados para 
o planejamento e gestão das instituições de segurança pública. 
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Descrição  Modernização, ampliação e aperfeiçoamento do Sistema de Gestão de 
Conhecimento, em cooperação com os Estados, Distrito Federal e 
Municípios, mediante realização de ações estruturadas em três eixos 
estratégicos: (1) Gestão do Sistema Único de Segurança Pública ; (2) 
Sistemas Nacionais de Informação de Segurança Pública e Justiça 
Criminal e (3) Produção e divulgação de conhecimento em Segurança 
Pública. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas  

Secretaria Nacional de Segurança Pública 

Coordenador nacional da ação  Marcelo Ottoni Durante 

Unidades executoras 200331 - Secretaria nacional de Segurança Pública  

 

No âmbito do Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e Informações 
Criminais, destacamos as seguintes ações: 

 

1. Sistema Nacional de Estatísticas de Segurança Pública e Justiça Criminal 

 

A arquitetura deste sistema prevê a criação de 6 módulos de dados independentes, 
porém relacionais, de maneira a possibilitar a sua implementação de forma gradual, isto é, mediante 
os recursos e capacidades disponíveis dos parceiros. Os módulos que compreendem o SINESPJC 
são: 

 
• Ocorrências Criminais e Atividades de Segurança Pública 
• Perfil das Organizações de Segurança Pública 
• Fluxo do Sistema de Justiça Criminal 
• Pesquisa Nacional de Vitimização 
• Monitoramento da Ação Policial 
• Cadastro Nacional de Mortes Violentas 

 
2. Pesquisa Nacional de Vitimização 

 

Trata-se de uma das ações do SINESPJC. No ano de 2009, foi iniciado o processo de 
contratação, via Cooperação Internacional, da empresa que será responsável pela realização da 
primeira Pesquisa Nacional de Vitimização em 2010. A empresa já foi contratada e a coleta de 
dados está prevista para ser iniciada em abril de 2010. 

 

3. Observatório Democrático de Práticas de Prevenção 

 

Encontra-se disponível via internet para todos os gestores de práticas de prevenção à 
violência e criminalidade no Brasil uma base de dados com mais de 200 práticas cadastradas e 
também com a possibilidade contínua de novas práticas serem cadastradas. O cadastro envolve a 
resposta de um questionário que envolve uma caracterização minuciosa de todo o processo de 
execução da prática, caracterização do diagnóstico, dificuldades enfrentadas na execução da prática, 



47 

 

resultados alcançados e a identificação e formas de contato com os gestores da prática. Em 2009, 
houve contínua inclusão de novas práticas de prevenção na base de dados do Observatório. 

 

4. Concursos Nacionais de Pesquisas Aplicadas em Segurança Pública e Justiça Criminal 

 

A realização de uma nova edição do Concurso Nacional de Pesquisas Aplicadas em 
Segurança Pública e Justiça Criminal esteve atrelada à aprovação da Pesquisa Nacional de 
Vitimização, fato que ocorreu em dezembro de 2009. Por conta disso, a realização de um concurso 
para a seleção de projetos para análise e avaliação dos dados coletados pela Pesquisa Nacional de 
Vitimização ocorrerá no ano de 2010. 

 

5. Portal Segurança com Cidadania  

 

O Portal Segurança com Cidadania encontra-se sediado na Rede INFOSEG e pode 
ser acessado pelo endereço www.segurancacidada.org.br. O Portal reúne informações, notícias, 
publicações e documentos sobre segurança pública no Brasil. Em 2009, alguns dos componentes do 
Portal foram criados e, os já existentes, aprimorados.  

 
6. Fomentar, Promover e Apoiar a Realização de Pesquisas em Segurança Pública 
 

Ainda dentro das atividades da ação Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e 
de Informações Criminais são fomentadas e realizadas um conjunto de pesquisas no tema. É 
importante destacar que tais pesquisas são realizadas tanto através de parcerias com Universidades e 
Institutos de Pesquisa, através da Cooperação Técnica com o PNUD ou ainda pela própria equipe 
técnica da Coordenação de Pesquisa. Além das pesquisas propriamente ditas, está neste escopo a 
publicação de um periódico, intitulado Coleção Segurança com Cidadania. 

 
7. Concursos Nacionais de Práticas de Segurança Pública 
 

Em 2009, a coordenação desta ação auxiliou o Ministério da Justiça na produção de 
indicadores e critérios de avaliação para a Feira de Conhecimento em Segurança Pública com 
Cidadania, realizada no âmbito da 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública.  

 
Foram elaborados 10 critérios de avaliação, desdobrados em 21 indicadores para 

seleção de experiências inovadoras ou promissoras na área da segurança pública. Com base nesta 
informação, a Coordenação de Pesquisa auxiliou a Coordenação Executiva da Feira na produção de 
um instrumento de seleção e avaliação das experiências. As inscrições foram submetidas a 
Comissão de Seleção e Avaliação da Feira e 41 experiências foram selecionadas para apresentação 
na 1ª CONSEG. 

 
a) Principais Resultados 
 

1. Sistema Nacional de Estatísticas de Segurança Pública e Justiça Criminal 
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• Encontro nacional com os gestores de estatística no âmbito do Seminário Internacional de 
Análise Criminal ECCA (400 participantes, inclusive internacionais) realizado. 

• Câmara Técnica para Monitoramento das Estatísticas Coletadas pelo SINESPJC criada. 
• Relatórios de mapa de ocorrências e perfil organizacional (PM, PC, CB, GM, IML, DPCA, 

DEAM, CEFAPs, Academias e Corregedorias) elaborados. 
• Sistema Nacional de Monitoramento do Fluxo do Sistema de Justiça Criminal implantado. 
• Parceria com o IPEA formalizada para fomento do uso das informações coletadas pelo 

sistema. 
 
2. Pesquisa Nacional de Vitimização 
 

• Aprovação da realização da Pesquisa Nacional de Vitimização através da cooperação 
internacional com o PNUD. 

 
3. Observatório Democrático de Práticas de Prevenção 
  

• Novas práticas de prevenção na base de dados do Observatório incuidas. 
 
4. Concursos Nacionais de Pesquisas Aplicadas em Segurança Pública e Justiça Criminal 
 

• concurso nacional de pesquisas aplicadas para análise dos dados da Pesquisa Nacional de 
Vitimização, estruturado  
 

5. Portal Segurança com Cidadania  
 

• Gerenciamento do observatório nacional de práticas de prevenção realizado. 
• Biblioteca Digital aprimorada. 
• Ferramentas do Portal aperfeiçoadas. 
• Notícias atualizadas. 
 

 
6. Fomentar, Promover e Apoiar a Realização de Pesquisas em Segurança Pública 
 

• 03 Volumes da Coleção Segurança com Cidadania publicados; 
• Pesquisas elaboradas: 

o Avaliação do Atendimento dos Órgãos de Segurança Pública a Pessoas portadoras de 
deficiência. 

o Diagnóstico sobre Projeto de Policiamento de Fronteiras. 
o Atualização sistemática do Diagnóstico de violência e criminalidade dos Municípios 

PRONASCI. 
o História de vida de homicidas (Determinantes dos Homicídios). 
o Diagnóstico sobre a situação do policiamento ambiental no Brasil. 
o Padrão de Investigação Criminal (em curso). 
o Procedimento Operacional Padrão (em curso). 
o Distribuição Espacial das Delegacias de Polícia (em curso). 

 
• Profissionais de segurança pública em curso de pós-graduação em análise estatística 

(UFMG) formados. 
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7. Concursos Nacionais de Práticas de Segurança Pública 
 

Em 2009, a coordenação desta ação auxiliou o Ministério da Justiça na produção de 
indicadores e critérios de avaliação para a Feira de Conhecimento em Segurança Pública com 
Cidadania, realizada no âmbito da 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública 
b) Principais Problemas 

 
Dentre os principais problemas identificados nesta ação, é possível destacar: 

  
• Rotatividade dos pontos focais nos Estados que sejam responsáveis pela gestão do conhecimento 
(estatística e pesquisa). 
• Descontinuidade das atividades por falta de registro ou memória no caso de mudança de gestão;  
• Dificuldade na obtenção dos dados (criminais e de estrutura) das organizações de segurança 
pública em alguns Estados. 
• Resistências, em alguns Estados, na divulgação dos dados estatísticos de criminalidade e, 
portanto, resistência na manutenção da transparência dos dados. 

 

c) Contratações e Parcerias 

 

Estabelecimento de Acordo de Cooperação 08/2009 entre IPEA e MJ, por intermédio 
da SENASP, visando a implementação de ações conjuntas que assegurem a realização de estudos e 
pesquisas de interesse mútuo, sobretudo no tema da Segurança Pública. 

 

d) Transferências 

 

Em 2009, a ação Gestão do Conhecimento apoiou a implementação de sistemas na 
área de inteligência, de registros de ocorrências e de vídeo monitoramento. Ao todo foram 9 
projetos totalizando o valor de R$ 11.770.159,27. Além disso, a ação destinou R$ 2.310.956,84 a 
projetos Municipais. 

 

I – Indicação das áreas da unidade responsáveis pela condução dos programas e das ações 

DEPAID/ Coordenação Geral de Pesquisa e Análise da Informação 

 
2.4 Desempenho Operacional 

 
Os resultados apontados pelas análises a seguir podem apresentar certas 

inconsistências tendo em vista o estado atual em que nos encontramos quanto ao registro e 
produção de dados e informações pelos órgãos de segurança pública no Brasil.  

 
Diante desse cenário, a SENASP tem investido na produção de Sistemas Nacionais 

de Coleta de Dados que possibilita reunir tanto dados oriundos das ocorrências criminais, hoje 
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registradas pelas Polícias Civis e Militares, assim como informações advindas de pesquisas 
exploratórias.  

 
 
 

A. Avaliação de Resultados: Implantação do SUSP pelos Estados 
 

Conforme destacado acima, o Sistema Nacional de Monitoramento da Implantação 
do SUSP tem como objetivo monitorar o processo de implantação desse sistema pelas Secretarias 
Estaduais de Segurança Pública e subsidiar a Secretaria Nacional de Segurança Pública quanto ao 
conhecimento necessário das atividades deste sistema e proporcionar uma gestão mais eficaz da 
política pública de segurança do país. As atividades de monitoramento do SUSP foram iniciadas em 
2005 e o mesmo encontra-se em seu quinto ano de funcionamento. 

 
O monitoramento é realizado por meio da coleta de informações de caráter 

qualitativo que foram elaboradas a partir de uma análise minuciosa do Plano Nacional de Segurança 
Pública do Governo Federal e também das ações que vem sendo empreendidas na Secretaria 
Nacional de Segurança Pública. Nesse sentido, foi elaborado um conjunto de indicadores com o 
objetivo de medir os diferentes graus de implementação desta filosofia nos Estados nas seguintes 
áreas: Gestão do Conhecimento, Reorganização Institucional, Valorização Profissional, Prevenção, 
Perícia e Controle Externo.  

 
O conjunto de indicadores é revisto e aperfeiçoado a cada ano em função dos 

resultados alcançados nos anos anteriores, podendo haver exclusão, inclusão, alteração ou junção de 
indicadores. Expomos a seguir um quadro com a relação dos 32 indicadores utilizados nesta 
avaliação, por eixo, do SUSP. 
 
Tabela 4 – Distribuição dos Indicadores de Monitoramento da Implantação do SUSP, por Eixo. 
 

Ação Indicador 

Gestão do 
Conhecimento 

1. Alimentação do Sistema Nacional de Estatísticas de Segurança Pública e Justiça Criminal - 
Módulo Ocorrências Criminais e Atividades de Polícia 

2. Alimentação do Sistema Nacional de Estatísticas de Segurança Pública e Justiça Criminal - 
Módulo Perfil das Organizações de Segurança Pública 

3. Integração à rede INFOSEG - atualização de informações em "tempo real" 
4. Integração à rede INFOSEG - consulta as informações detalhadas em "tempo real" 
5. Equipe disponível para atendimento das funções de Tecnologia da Informação no âmbito 

da segurança pública 
6. Implantação de programa visando integrar o sistema de informações das Polícias Civis e 

Polícias Militares por meio do registro de ocorrências unificado 
7. Investimentos do Estado em ações de modernização da área de gestão do conhecimento 

(ações devem envolver a modernização tecnológica, capacitação dos profissionais e 
implantação ou modernização dos sistemas de gestão da informação) 

8. Existência de marco legal que preveja a divulgação periódica e constante de estatísticas de 
criminalidade na internet, em nível estadual, pelas secretarias estaduais ou diretamente 
pelas corporações 

Reorganização 
Institucional 

9. Integração das organizações policiais estaduais no planejamento tático e estratégico das 
ações de segurança pública empreendidas por estas organizações 

10. Nível de devolução do montante de recursos repassados para o estado por meio de 
convênios celebrados com a SENASP no ano de 2006 

11. Entrega das prestações de contas de todos os convênios celebrados com a SENASP, com 
todos os documentos requeridos, dentro do prazo legal 
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12. Número de reformulações executadas nos planos de trabalho dos convênios celebrados 
com a SENASP 

13. Implantação do projeto de integração das corregedorias de polícia na UF 
14. Gastos estaduais em segurança pública relacionados a investimento e custeio nos últimos 3 

anos (2006 a 2008) na UF 
15. Número de inquéritos policiais instaurados e concluídos com ou sem identificação de 

autoria pela Polícia Civil na UF 
16. Número de laudos instaurados e concluídos com ou sem identificação de causa pelo Corpo 

de Bombeiros Militar na UF 
17. Número de profissionais cedidos pelos Estados para constituição do efetivo da Força 

Nacional de Segurança Pública 

Formação e 
Valorização 
Profissional 

18. Processo de integração das instituições de ensino policial 
19. Implantação de projeto de atendimento integral à saúde (médico, odontológico e psico-

social) com abrangência institucional, ou seja, disponibilizado para todas as corporações 
20. Ações de capacitação continuada nas instituições de ensino policiais do Estado 
21. Ações para garantir e promover a capacitação dos profissionais de segurança pública pela 

Rede Nacional de Educação à Distância em Segurança Pública 

Programas de 
Prevenção 

22. Implantação de programas estaduais de prevenção primária e secundária com abrangência 
estadual 

23. Adoção pelo Sistema Estadual de Segurança Pública de Programas de Polícia Comunitária 
24. Implantação de programa visando modernização da rede de proteção a grupos vulneráveis 

(mulheres, crianças e adolescentes, idosos, GLBT, etc) envolvendo a capacitação de 
profissionais para lidar com esses grupos, implantação ou modernização de delegacias 
especializadas e campanhas educativas 

25. Implantação do Estatuto do Desarmamento 
26. Implantação de programa visando prevenção de danos letais provocado pelo efetivo das 

organizações de segurança pública 
27. Atuação formal da Secretaria Estadual de Segurança Pública no âmbito de Comissões ou 

Conselhos Permanentes de Direitos Humanos 

Estruturação e 
Modernização da 

Perícia 

28. Nível de descentralização (ou interiorização) das Estruturas dos IMLs, IIs e ICs 
29. Investimentos do Estado em projetos para modernização da área de perícia (projetos que 

visam ao mesmo tempo modernização tecnológica, capacitação dos profissionais e 
implantação ou modernização dos sistemas de gestão da informação) 

Controle Externo e 
Participação Social 

30. Implantação das Ouvidorias de Polícia 
31. Apuração e encaminhamento administrativo e legal das denúncias de violação de direitos 

humanos oriundas da SENASP, Secretarias Estaduais de Direitos Humanos, Sociedade 
Civil e Comissões Legislativas de Direitos Humanos pela Secretaria Estadual de Segurança 
Pública 

32. Participação dos Conselhos Comunitários no Sistema Estadual de Segurança Pública 
Fonte: Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2010. 
 

A metodologia para a obtenção de dados utiliza o envio de um questionário para cada 
unidade da federação contendo questões sobre a implantação e execução do SUSP. É solicitado que, 
juntamente com tais instrumentos respondidos, seja remetida documentação comprobatória da 
efetiva implementação das ações descritas em cada questão. 

 
A caracterização do grau de implantação de cada indicador perguntado é feita a partir 

de três níveis de classificação para cada indicador, ou seja: (a) determina que a ação não vem sendo 
executada ou que o estado não apresentou documentos comprobatórios suficientes para a 
comprovação de sua execução; (b) determina que a ação vem sendo executada parcialmente e (c) 
determina que a ação vem sendo executada conforme estipulado pelo Plano Nacional de Segurança 
Pública e pelas ações empreendidas pela SENASP. 
 

A pontuação das respostas discriminadas acima respeita a seguinte caracterização: 
cada resposta na opção (a) não se reverte em nenhum ponto, cada resposta na opção (b) significa um 
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ponto a mais e cada resposta na opção (c) significa dois pontos a mais para o Índice de Implantação 
do SUSP. Todos os indicadores avaliados possuem a mesma importância no processo de avaliação, 
sendo que o Índice de Implantação do SUSP é composto pelo somatório dos pontos adquiridos. 

 
Após a devolução dos questionários, é realizada uma análise da documentação 

enviada, acompanhada de visitas in loco aos Estados. Em 2009, 23 UFs responderam ao 
questionário, com informações que se referem à execução da política de segurança em suas 
respectivas localidades durante o ano de 2008. 

 
O gráfico abaixo representa o grau de resposta dos Estados aos questionários 

enviados, comparativamente, entre os anos de 2004 e 2008.  
 

Tabela 5 – Resposta dos Estados ao Sistema Nacional de Monitoramento da Implantação do SUSP.  
 
Situação de resposta à 

avaliação 
2004 2005 2006 2007 2008 

N. Abs. % N. Abs.  % N. Abs.  % N. Abs. % N. Abs.  % 

Número de estados que 
responderam 19 70,37 25 92,59 25 92,59 24 88,89 23 85,19 

Estados que não 
responderam à 

avaliação 

Alagoas Amazonas Espírito Santo Espírito Santo Minas Gerais 

Maranhão Paraíba São Paulo Rio Grande do Norte Pernambuco 

Mato Grosso do Sul     Rio Grande do Sul Piauí 

Paraíba       Roraima 

Piauí         

Santa Catarina         

São Paulo         

Sergipe         
Fonte: Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2010. 

O gráfico a seguir demonstra a sistematização dos dados colhidos. A primeira barra 
representa o máximo de pontuação (58 pontos) a ser alcançada por cada Estado e as subseqüentes o 
registrado por cada Unidade da Federação, por Eixo. 

 
 
Gráfico 3 – Situação de Implementação do SUSP em 2008 nas UFs, por Eixo. 
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Tabela 6 - Pontuação de Implementação do SUSP em 2008 nas UFs, por Eixo. 
 

 Eixos Temáticos Total da 
Pontuação 

UF Gestão do 
Conhecimento 

Reorganização 
Institucional 

Formação e 
Valorização 
Profissional 

Prevenção Perícia 
Controle 
Externo e 

Participação 
58 

MT 11 9 5 10 3 6 44 
GO 8 11 5 7 4 6 41 
DF 10 9 5 5 3 5 37 
MS 11 7 4 7 2 4 35 
SC 5 9 4 9 2 6 35 
AC 8 10 7 4 2 3 34 
RS 11 4 6 7 2 4 34 
AM 8 10 5 5 0 5 33 
CE 4 9 5 6 3 6 33 
TO 8 11 5 7 4 6 33 
BA 8 5 4 6 2 6 31 
ES 9 2 6 7 2 4 30 
PA 6 7 6 5 1 5 30 
SP 6 7 4 6 3 4 30 
AP 6 6 4 6 2 4 28 
PE 7 8 5 2 2 4 28 
PR 4 5 6 6 2 4 27 
RJ 6 9 6 2 0 4 27 
RN 3 11 6 4 1 2 27 
SE 6 8 3 5 2 2 26 
AL  6 4 5 3 1 4 23 
MG 7 5 4 2 0 4 22 
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RO 8 7 2 2 1 1 21 
RR 4 6 3 2 0 2 17 
MA 3 5 4 1 1 2 16 
PB 6 5 2 1 1 0 15 
PI 2 3 2 0 1 0 8 

Fonte: Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2010. 
 

Ao observar o gráfico e a tabela acima, é possível realizar análises gerais e 
específicas quanto à implementação do SUSP, se observarmos o total registrado em cada UF e, de 
modo mais sofisticado, o grau de implementação por eixo temático. 

 
Assim, se observarmos o gráfico de um modo geral, o Estado do Pará é o que mais 

pontuou quanto à implementação do SUSP no ano de 2009. Isso não quer dizer, obviamente, um 
investimento equânime em relação aos eixos temáticos propostos no quadro de indicadores 
demonstrado acima. Sem dúvida, trata-se de uma informação importante para a SENASP verificar 
quais as áreas tem empreendido maiores esforços com relação ao conjunto das atividades do SUSP. 
Os mapas, a seguir, demonstram, separadamente, tais informações. 
 
Mapa 1 – Implantação das Ações de Gestão do Conhecimento por Unidade da Federação, 2008. 
 

 
Fonte: Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2010. 
 

Se observarmos as informações relativas às ações de gestão do conhecimento em 
desenvolvimento no Brasil, registram-se, em 2008, os maiores investimentos nas atividades de 
registro e envio à SENASP de informações referentes ao perfil organizacional das instituições de 
segurança pública2, informações essas que compõem um dos módulos do Sistema Nacional de 
                                                                 

2
 Item 2 da Tabela 4 deste documento, que relaciona os indicadores utilizados na coleta dos dados. 
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Estatísticas de Segurança Pública e Justiça Criminal, descrito acima. Além disso, também se 
observa uma substantiva adesão no que tange a disponibização, nos Estados, de equipe para 
atendimento das funções de tecnologia da informação no âmbito da segurança pública3. Nestes 
Estados, mais da metade da equipe responsável pelo atendimento das funções de tecnologia da 
informação no âmbito das polícias civis e militares é constituída por profissionais pertencentes ao 
quadro da segurança pública estadual qualificados diretamente para atuar na área de tecnologia da 
informação, e, pelo menos, um profissional do quadro da segurança pública estadual qualificado 
diretamente para atuar na área de tecnologia da informação com curso de graduação ou pós-
graduação. 

 
Em 2008, não foram considerados os indicadores que tratavam de informações a 

respeito da integração à rede INFOSEG. Ao analisar o mapa acima, observamos que os Estados que 
se destacam na implementação deste eixo são: Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Bahia, Mato 
Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Rondônia, Acre e Amazonas. Já aqueles 
Estados cujos registros indicam baixa implementação são: Paraná, Roraima, Maranhão, Piauí, Ceará 
e Rio Grande do Norte.  
 

Mapa 2 – Implementação das Ações de Reorganização Institucional por Unidade da Federação, 2008. 

 
 
Fonte: Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2010. 
 

Dentre as ações relativas à reorganização institucional cujo investimento foi 
significativo nos Estados, destaca-se o baixo número de reformulações executadas nos planos de 
trabalho dos convênios celebrados com a SENASP em 20064. Os principais problemas referem-se 
                                                                 

3
 Item 5 da Tabela 4. 

4
 Item 12 da Tabela 4. 
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ainda à precária situação de instauração e conclusão de laudos pelos Corpos de Bombeiros5. Dentre 
aqueles que se destacam, é possível observar os Estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Goiás, 
Distrito Federal, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Ceará e Rio Grande do Norte como os que 
registram alta implementação neste eixo de atuação e os Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, 
Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Paraíba, Piauí e Maranhão como os que ainda 
informam uma baixa implementação neste quesito. 
 
Mapa 3 – Implementação das Ações de Formação e Valorização Profissional por Unidade da 
Federação, 2008. 
 

 
Fonte: Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2010. 
 

Quanto à análise dos dados colhidos em relação às ações de formação e valorização 
profissional desenvolvidas no ano de 2008, sem duvida alguma é a ação de capacitação de 
profissionais de segurança pública através da Rede Nacional de Educação à Distância em Segurança 
Pública a que registra a maior pontuação, com índices que superam 20% de capacitados se 
considerarmos o efetivo local6. Vale destacar também a adesão dos Estados em relação aos 
programas de atendimento integral à saúde do profissional de segurança pública, seja ela médica, 
odontológica ou psico-social7. Dentre os Estados com maior investimento, destacam-se Acre, Pará, 
Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Norte. Já os Estados que 
ainda merecem investimento neste item são Rondônia, Roraima, Piauí, Paraíba e Sergipe. 
 
Mapa 4 – Implementação das Ações de Prevenção por Unidade da Federação, 2008. 

                                                                 

5
 Item 16 da Tabela 4. 

6
 Item 21 da Tabela 4. 

7
 Item 19 da Tabela 4. 
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Fonte: Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2010. 
 

Ainda que seja necessária uma investigação mais aprofundada do modus operandi 
dos programas de policiamento comunitário em desenvolvimento nos Estados, dentre as ações de 
prevenção este é o item mais bem avaliado, onde boa parte dos Estados informa possuir programas 
de Polícia Comunitária em desenvolvimento regular em todas as suas cidades8. Dentre os Estados 
que registram alto índice de implementação neste quesito, destacam-se Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Goiás, Tocantins, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo. Já os que registram 
baixa implementação no conjunto das ações do eixo prevenção, registra-se Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Rondônia, Acre, Roraima, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e 
Alagoas.  
 

Vale destacar que o fato dos Estados acima terem registrado baixo índice de 
implementação no quesito prevenção não quer dizer que os mesmos não desenvolvam programas 
inovadores e exitosos de prevenção à violência, seja em âmbito estadual ou municipal. O baixo 
índice se deve ao não atendimento aos indicadores de avaliação elaborados para medir este item e, 
como indicador, é possível que não abarque a complexidade desta ação no Estado. 
 
Mapa 5 – Implementação das Ações de Perícia por Unidade da Federação, 2008. 

                                                                 

8
 Item 23 da Tabela 4. 
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Fonte: Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2010. 
 

Ao levar em consideração o Eixo Perícia, dentre os dois indicadores utilizados para 
medir a implementação desta ação, o que se refere ao processo de descentralização (ou 
interiorização) das estruturas dos institutos médico-legais, institutos de identificação civil e 
institutos de criminalística é a que registra maior grau de investimento por parte dos Estados9. 
Dentre os Estados que registram os maiores índices destacam Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, 
São Paulo e Ceará. Por outro lado, o mapa acima denota que ainda há um considerável número de 
Estados cuja implementação encontra-se abaixo do esperado. 
 

                                                                 

9
 Item 28 da Tabela 4. 
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Mapa 6 – Implementação das Ações Controle Externo e Participação Social por Unidade da 
Federação, 2008. 

 
Fonte: Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2010. 
 

Finalmente, no que tange ao monitoramento do SUSP, o mapa acima se refere às 
ações de controle externo e participação social a partir dos indicadores apontados na tabela 4 deste 
documento. Identificamos a existência de Conselhos, todavia carecemos investigar o funcionamento 
destes, sua estrutura e efeito sobre a política de segurança pública,10. Outro item bem avaliado 
refere-se à implantação de ouvidorias, as quais possuem apoio do Estado11. Neste quesito, dentre os 
Estados que registram maior grau de implementação, destacam-se Santa Catarina, Amazonas, Pará, 
Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Bahia e Ceará. 
 
Considerações sobre a implementação do SUSP 
 

Os dados apresentados acima representam o levantamento feito pela SENASP no que 
tange à implementação do SUSP segundo os indicadores definidos por esta Secretaria para fins de 
acompanhamento e monitoramento da execução da política nacional. Contudo, é importante 
destacar que, respeitadas as competências de cada Ente federado e o princípio que define o pacto 
federativo, o Estado possui autonomia para a execução da política, não havendo, neste caso, 
nenhum instrumento legal impositivo para o desenvolvimento das ações propostas pelo Governo 
Federal. O papel da SENASP limita-se a concepção da política nacional de segurança pública e ao 
seu fomento, através do financiamento de ações previstas no SUSP, seja por meio de convênios 
com Estados e Municípios, seja pela execução direta de programas. 
 
                                                                 

10
 Item 32 da Tabela 4. 

11
 Item 30 da Tabela 4. 
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Neste sentido, a distribuição de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública 
respeita critérios técnicos para definir o volume de recursos que é repassado para cada Ente 
federado, dentre os quais se inclui o nível de implementação do SUSP em cada unidade federativa, 
de modo que o valor dos recursos seja maior para os entes que mais empreendam investimentos e 
ações para implementação do SUSP. 

 
Na prática, o que se verifica é que essa capacidade de estímulo produz algum 

resultado, mas não consegue ser absoluta enquanto força motriz de implementação de políticas. Em 
alguns estados, é possível notar que grande parte das ações realizadas pelas instituições locais são 
balizadas nos preceitos do SUSP e objetivam melhorar o índice para o ano seguinte. Isto nos 
permite afirmar que a cúpula da secretaria local tem mobilizado os órgãos sob seu comando nesse 
sentido. Contudo, em outros casos, nota-se a completa desmobilização das equipes locais e até 
mesmo o desconhecimento do monitoramento qualitativo e de seus critérios. 

 
Não obstante, é comum observar uma tendência de falta de registros, de dados e de 

memória escrita em geral que permita uma produção mais fidedigna de estatísticas e uma melhor 
avaliação ex post de políticas públicas. Essa cultura também se reflete, obviamente, na 
documentação probatória que deve ser reenviada pelos Estados em anexo ao questionário 
qualitativo respondido. Não raro, alguns Estados enviam documentação inadequada ou mesmo não 
enviam documentação para comprovar a execução de ações. Porém, por ocasião de visitas de 
monitoramento in loco, verifica-se indícios de implementação de tais ações. Essa é a regra geral e 
dificilmente é verificado o oposto, isto é, a descoberta in loco de que uma resposta positiva no 
questionário não condiz com a realidade fática. 

 
Outra conseqüência desta cultura de informalidade e lassidão com exigências 

documentais e burocráticas é o alto nível de devolução de recursos repassados pela SENASP, que 
pode ser medido com precisão pelos indicadores nº 10 e 11, que tratam, respectivamente, do índice 
de devolução de recursos repassados pela SENASP e da prestação de contas de convênios dentro do 
prazo e com todos os documentos requeridos.  

 
A conclusão imediata a que se pode chegar é que, apesar do interesse geral 

demonstrado pelos Estados em obter maiores somas de repasse de recursos, há relativamente pouca 
preocupação com os procedimentos burocráticos necessários com a elevação, pela via técnica, da 
fatia a que o Estado tem direito do FNSP, assim como com a execução (uma vez que a principal 
razão de devolução de recursos é a incapacidade de dar andamento a processos administrativos 
dentro dos prazos estabelecidos) e com a prestação de contas.  

 
Há que se diferenciar ainda as iniciativas estaduais na implementação de ações. Há 

casos em que se nota uma real intenção de melhorar a gestão com a busca de sintonia entre as ações 
estaduais e os preceitos do SUSP. Contudo, há casos de ações realizadas apenas “pró-forma”, de 
modo a aparentar uma adoção dos preceitos do SUSP, mas sem a real vontade política de sua 
implementação. Este tipo de distorção ocorre também em razão de outro fenômeno observado, que 
é uma espécie de relação de custo/benefício político e financeiro no momento de escolhas políticas 
pelos estados. Em outras palavras, ações que são relativamente pouco dispendiosas ou não têm 
propensão de contrariar interesses políticos locais tendem a ocorrer com mais freqüência.  

 
Em resumo, o Sistema de Monitoramento da Implantação do SUSP e a vinculação da 

repartição de recursos do FNSP aos seus resultados tem funcionado como um importante 
instrumento fomentador da implementação dos modernos princípios da Segurança Pública em todo 
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país. Apesar das lacunas sistêmicas que vêm sendo detectadas a cada ano, e para as quais se tem 
buscado constantemente mecanismos de aperfeiçoamento, o resultado mostra que na maioria dos 
Estados há um aumento do nível de implementação das ações do SUSP, mesmo com restrição do 
rol de documentos probatórios e aumento de rigidez nos critérios de avaliação, além do aumento 
também no número de estados que respondem aos questionários. Nesse sentido, a consolidação 
deste sistema de monitoramento ao longo dos anos tende a produzir retratos cada vez mais 
fidedignos da situação dos aparatos estaduais de Segurança Pública no país. 
 
B. Avaliação de Resultados: Implantação do SUSP pela SENASP 
 

O Plano Nacional de Segurança Pública estabeleceu como meta principal estruturar, 
implantar e institucionalizar o Sistema Único de Segurança Pública. Este processo envolveu um 
conjunto de ações distribuídas em seis eixos estratégicos, descritos acima. Além de propor a 
execução de reformas estruturais, o Plano estabeleceu a importância de se executar ações relativas à 
redução imediata da violência e criminalidade.  

 
Concentrando-nos nas ações tidas como estruturais, faremos a seguir uma síntese das 

ações propostas relacionadas à implantação do SUSP e as ações executadas pela SENASP, entre 
2003 e 2009. 

 
Tabela 7 – Síntese das ações propostas no Plano Nacional de Segurança Pública e sua situação de 
execução – 2003 a 2009. 
 

PROPOSTAS PNSP SITUAÇÃO DE EXECUÇÃO (2003/2009) 
Gestão do Conhecimento 

Criação de ferramentas de apoio 
para análise de informações 
criminais 

Ferramentas desenvolvidas: 
• Sistema de Análise Espacial – I3GEO 
• Biblioteca Digital de Documentos Falsos 
• Sistema de Gestão das Ouvidorias de Polícia 
• Sistema de Gerência dos Institutos de Criminalística 
• Sistema de Registro de Ocorrências da Guardas Municipais. 

Criação de sistemas digitais 
nacionais de informações de 
segurança pública 

• Desenvolvimento do Sistema Nacional de Estatísticas de Segurança Pública e 
Justiça Criminal (registros de ocorrências e recursos físicos e humanos das 
organizações policiais) e contínua alimentação dos dados 
• Modernização e ampliação do INFOSEG (integração operacional via satélite 
das organizações policiais com informações sobre indiciados, veículos e armas) 
• Produção de manuais orientadores para registro das informações no 
SINESPJC (Polícia Militar e Civil). 

Fomentar a modernização, 
informatização e integração dos 
sistemas de informações das 
organizações de segurança. 

• Repasse de recursos financeiros via convênios com Estados e Municípios; 
• Disponibilização de instrumentos técnicos para auxiliar a informatização e 
modernização dos sistemas estaduais e municipais 
• Integração dos sistemas estaduais e municipais ao Sistema Nacional e 
Estatística on line e acesso ao Cadastro do Infoseg. 

Promover estudos e pesquisas 
para qualificar a implantação do 
Susp e o planejamento das 
políticas e ações de segurança 
pública. 

• Institucionalização da produção contínua de estudos e pesquisas de segurança 
pública 
• Concurso Nacional de Pesquisas Aplicadas em Segurança Pública e Justiça 
Criminal 
• Projeto Arquitetura Institucional do SUSP 
• Criação da Coleção Segurança com Cidadania (publicação de periódicos 
científicos) 
• Publicação de 03 volumes da Coleção 
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• Realização de Pesquisas Exploratórias para fomento das políticas públicas na 
área de segurança 
• Desenho da Metodologia da Pesquisa Nacional de Vitmização. 

Reorganização Institucional 

Promoção de um novo modelo 
gerencial para as instituições 
policiais, fundado na diagnose-
planejamento-monitoramento e 
na prestação de contas regular e 
transparente. 

• Sistema de Monitoramento da Implantação do SUSP, que avalia 
continuamente seus resultados. 

• Novos critérios para distribuição de recursos do FNSP baseados em 
estatísticas e informações qualitativas. 

• Base digital de informações sobre os convênios assinados pela SENASP e 
processo de fiscalização de suas prestações de conta 

• Programa de Modernização da Polícia Civil 
• Processo de capacitação na gestão da segurança pública com gestores de todo 

o país 
• Programa de policiamento de fronteiras no Brasil. 

Subordinação das polícias ao 
Secretário, integração entre elas 
e criação de interfaces com a 
Polícia Federal e com as 
Guardas Municipais. 

• Criação do Gabinete de Gestão Integrada Estadual, tendo como gestor o 
Secretário Estadual de Segurança Pública, em todos os Estados da Federação. 

• Criação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, centrado nos Municípios 
foco das ações do PRONASCI. 

Criação das Áreas Integradas de 
Segurança Pública (AISPs), 
para integrar as polícias entre si, 
com as comunidades e com 
outros órgãos prestadores de 
serviço e para transferir 
autonomia aos agentes de 
ponta. 

• Investimento em ações para integração das áreas de segurança pública nos 
Estados 

• Debate sobre um modelo padrão de implantação das AISPs. 

Qualificação do policiamento 
preventivo e ostensivo da 
Polícia Militar. 

• Criação de uma política nacional de polícia comunitária e desenvolvimento de 
uma matriz curricular sobre o tema. 

• O Programa de Modernização das Polícias Civis aborda temas como a 
reformulação da estrutura hierárquica das polícias e redução do efetivo em 
funções administrativas. 

• Convênio com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha sobre Técnicas 
Policiais com respeito à dignidade humana 

• Criação de um programa nacional de Procedimento Operacional Padrão para 
as Polícias Militares 

• Fomento de uma política direcionada a redução da letalidade policial, 
restringindo a compra de armas e munições que não contemplem o principio 
da valorização da vida. 

Qualificação da atividade de 
investigação das Policias Civis 
e criação de delegacias mais 
disponíveis ao cidadão. 

• Programa de Modernização das Polícias Civis 
• Duas ações propostas foram consideradas de difícil efetivação prática: 

possibilidade de nomeação de delegados fora da faixa superior para chefias e 
instituição de programas de assistência social dentro das delegacias. 

Corpos de Bombeiros: fomento 
à produção nacional de 
equipamentos de combate de 
sinistros, implementação de 
programas de treinamento 
específicos para a defesa civil, 
com a participação das 
comunidades locais. 

• Inclusão dos Corpos de Bombeiros Militares dentre o público atendido 
SENASP 

• Implementação de produção nacional de equipamentos dos Corpos de 
Bombeiros 

• Programa de padronização dos procedimentos e modernização de 
equipamentos em parceria com organizações da defesa civil. 

Otimizar a relação entre polícia 
e Ministério Público.  

Nenhuma das ações propostas neste item foi executada. 

Implantação efetiva da 
defensoria pública federal,  

Nenhuma das ações propostas neste item foi executada. 

Integração da segurança privada Nenhuma das ações propostas neste item foi executada. 
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ao SUSP.  

Fortalecimento dos programas 
de proteção às testemunhas 

• A Coordenação Geral do Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas 
Ameaçadas é de responsabilidade da Secretaria Especial de Direitos Humanos 
da Presidência da República. A SENASP participa do Conselho Deliberativo 
Federal e do Grupo de Trabalho responsável por criar o Sistema Nacional de 
Proteção. 

• Capacitação de profissionais de segurança para proteção de defensores de 
direitos humanos. 

Criação de Órgão Integrado de 
Informação e Inteligência 
Policial nos Estados 

• Criação do Sistema Nacional de Inteligência, promovendo uma articulação 
entre os sistemas estaduais de inteligência. 

Promoção da aplicação do ECA 
e manutenção da idade de 
imputabilidade penal. 

• Pesquisa sobre o Perfil Organizacional das Especializadas de Atendimento à 
Criança e Adolescente, para equipar e modernizar estas instituições. 

• Proposta de aquisição de equipamentos para fortalecer estas Delegacias. 
Formação e Valorização Profissional 

Criar um Núcleo de Formação 
em Segurança Pública e 
Proteção Social 

Desenvolvidas: 

• Matriz Curricular Nacional para Ensino de Profissionais de Instituições de 
Segurança Pública 

• Matriz Curricular para Formação das Guardas Municipais 
• Reconhecimento pelo MEC da segurança pública como área de conhecimento. 

Qualificar a formação dos 
profissionais. Enfoque 
científico, humanístico e 
multidisciplinar, e voltado a 
técnicas atualizadas de 
prevenção, investigação, 
controle e proteção. 

Desenvolvidos: 
• Matrizes Curriculares 
• Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública (RENAESP) 
• Rede Nacional de Ensino à Distância, que inclui um Canal Corporativo de 

segurança pública. 
• Jornadas Nacionais de Educação em Direitos Humanos para profissionais de 

segurança pública 
• Portal Segurança Cidadã 

Fazer parcerias com 
universidades e centros de 
pesquisa para formação 
profissional e elaboração de 
estudos sobre segurança pública 
e proteção social; 

• Criação da Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública  
• Concurso Nacional de Pesquisas Aplicadas em Segurança Pública e Justiça 

Criminal 
• Promoção da distribuição de livros para todas as academias e centros de 

formação policial do país para atualizar os conteúdos das atividades de 
formação. 

Criar a Escola Superior de 
Segurança e Proteção Social, 
com cursos de pós-graduação. 

• Oferecimento de Cursos de Pós-Graduação em Segurança Pública em parceria 
com as Instituições de Ensino Superior credenciadas na RENAESP. 

 

Implantar um Programa 
Integrado de Saúde Mental 

• Repasse de recursos financeiros via convênios para implantação de Núcleos 
de Atenção à Saúde dos Profissionais de Segurança Pública 

• Elaboração de ementário e conteúdo de disciplinas para academias e centros 
de formação, também utilizadas na realização de curso da Rede de Educação à 
Distância 

• Instituição de Programa de Qualidade de Vida para profissionais de Segurança 
Pública 

Fornecer colete leve à prova de 
balas para policiais em 
atividade de rua 

• Aquisição e distribuição de coletes à prova de balas, viaturas e armas via 
convênios com Estados e execução direta 

• Priorização no financiamento de armamento menos letal 
• Restrição no financiamento de armas e munições com alto poder letal. 

Fomentar a integração das 
policias na intermediação e 
resolução de conflitos urbanos e 
rurais, valorizando a mediação 

• Promoção de cursos de mediação de conflitos, presenciais e à distância. 
• Capacitação de policiais para proteção a defensores de direitos humanos. 
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de conflitos. 

Programas de Prevenção 

Criar condições para atribuir 
poder de polícia para as 
Guardas Municipais, com foco 
nas ações de prevenção. 

• Realização de Pesquisa Nacional sobre o Perfil Organizacional das Guardas 
Municipais 

• Matriz Curricular para Formação das Guardas Municipais 
• Desenvolvimento de normas para repasse de recursos para os Municípios que 

privilegiavam a atuação das Guardas na prevenção da violência e 
criminalidade 

• Aumento e sistematicidade no repasse de recursos financeiros para os 
Municípios 

• Apoio na realização de cursos técnicos e fóruns de discussão sobre segurança 
o papel dos Municípios para profissionais das Guardas. 

Valorização da execução de 
ações preventivas e da 
qualificação dos operadores de 
segurança pública neste sentido 

• Observatório Democrático de Práticas de Prevenção 
• Incentivo aos Consórcios Intermunicipais de Prevenção à Violência e 

Criminalidade 
• Elaboração e divulgação o Guia de Prevenção à Violência e Criminalidade 
• Elaboração do Plano Integrado de Segurança Pública (utilizado como modelo 

pelos estados e Municípios na assinatura de convênios e realização de ações) 
• Inclusão no PPA 2004-2007, Programa SUSP, de uma linha de financiamento 

específica para projetos voltados à prevenção da violência e criminalidade 
• Inclusão, nos critérios qualitativos para distribuição de recursos do FNSP, de 

quesitos pertinentes à implementação de projetos voltados à prevenção da 
violência e criminalidade, que tenham por princípio a atuação multisetorial 

• Fomento na criação do Colégio de Secretários e Gestores Municipais de 
Segurança Pública. 

Estruturação da Perícia 

Descentralização/regionalização 
dos órgãos periciais 

• Fator condicionante da distribuição dos recursos do FNSP para os Estados. 
• Investimentos na implantação e modernização das unidades e laboratórios 
• Implantação de postos de polícia técnica nos Municípios no Estado do Rio de 

Janeiro 
• Discussão sobre um modelo padrão difundido pela SENASP para execução 

desta ação em nível nacional. 

Valorização do pessoal técnico 
dos órgãos periciais 

• Requalificação profissional por meio de cursos (genética, entomologia, 
toxicologia e balística forenses) 

• Discussões do plano de cargos e salários e recrutamento. 

Valorização da preservação do 
local do crime e constituição de 
equipes especializadas na coleta 
de vestígios. 

• Curso sobre preservação do local do crime na Rede de Educação a Distancia 
disponível para todos os operadores de segurança pública do país. 

• Ainda não há um modelo padrão de equipe especializada na coleta de 
vestígios, porém foram investidos recursos para sua criação em algumas 
unidades da federação. 

Aproximação entre órgãos 
periciais e universidades, 
centros de pesquisas e Poder 
Judiciário. 

• Representantes de universidades e centros de pesquisa no grupo de trabalho 
que planeja as ações sobre estruturação da perícia 

• Mapeamento de iniciativas que trazem esses profissionais para ministrar 
cursos aos peritos, que possibilitam a realização das atividades de perícia nos 
espaços das universidades e que propiciam trabalho conjunto entre os órgãos 
de perícia e representantes do poder judiciário. 

Informatização dos órgãos de 
polícia técnica. 

• Financiamento e criação do Sistema de Gerência dos Núcleos de 
Criminalística e da Biblioteca Digital Nacional de Documentos Falsos 

• Investimento na informatização executada pelos próprios Estados. 
Identificação e digitalização de 
DNA e integração dos IMLs e 

• Investiu-se na modernização e criação de laboratórios de DNA em 10 
Unidades da Federação, criando a estrutura para integração de uma rede de 
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Sistema de Identificação 
Automatizado. 

DNA no Brasil em futuro próximo. 

Criação de cadastros criminais 
estaduais informatizados 

NÃO EXECUTADO 

Controle Externo e Participação Social 

Reunir representantes das 
polícias e da sociedade civil em 
Comissões Civis Comunitárias 
de Segurança 

• Convênios com Municípios e Estados incentivando a criação ou ampliação da 
participação de conselhos comunitários na gestão das políticas e ações dos 
órgãos de segurança pública. 

Criar Conselhos Consultivos de 
Segurança Pública, compostos 
pela sociedade civil e pelos 
chefes das polícias, para 
acompanhar a política unificada 
de segurança pública. 

• Criação dos Gabinetes de Gestão Integrada em todas as Unidades da 
Federação, reunindo os chefes de comandantes das polícias para o 
planejamento e execução de ações conjuntas. 

• Realização da 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública, em 2009. 

Fomentar a vinculação da 
corregedoria única ao Gabinete 
do Secretário de Segurança 

• Realizados encontros com os Corregedores de Polícia do país, para estabelecer 
estratégias para o fortalecimento das Corregedorias de Polícia. 

• Repasse de recursos para os Estados para o fortalecimento das Corregedorias. 
Criar moldes de formação 
específica para o órgão 
corregedor e incentivo à 
carreira no setor de correição 

• Projeto em estudo, após a realização do grupo de discussão com os 
Corregedores de Polícia de todo o país. 

Proibir policiais que 
colaboraram com ou 
participaram de tortura de 
ocupar cargos de confiança ou 
de direção nas suas 
organizações 

• Cobranças institucionais periódicas sobre o andamento administrativo de 
denúncias 

• Critério qualitativo para a distribuição de recursos do FNSP. 

Apoiar e incentivar a existência 
e criação de ouvidorias 
autônomas, com atribuição de 
fiscalização e investigação. 

• Incentivo aos Estados para criação de ouvidorias autônomas e independentes 
• Fortalecimentos das Ouvidorias já existentes com aquisição de equipamentos 

para sua modernização 

Fonte: Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2010. 
 
C. Avaliação de Resultados: Execução do PPA (Plano Plurianual) 
 

Esta fase da avaliação é realizada a partir de um índice desenvolvido para o 
monitoramento da execução do PPA. O índice é calculado por meio de informações coletadas 
anualmente junto à equipe técnica da SENASP, agências estaduais e municipais de segurança 
pública, IBGE e Ministério da Saúde, e agrega por meio de uma média aritmética as informações de 
17 indicadores distribuídos entre 03 eixos de avaliação, descritos abaixo. 

 
Tabela 8 – Relação dos Indicadores utilizados na Execução do PPA 2008-2011. 
 

EIXOS INDICADORES 

Situação 
Segurança 

Pública 

A.1. Melhora na Sensação de Segurança da População 
A.2. Incremento da Satisfação das Vítimas com o Atendimento Recebido da Polícia quando efetivaram o 
Registro da Ocorrência 
A.3. Incremento da Confiança da População na Polícia 
A.4. Diminuição da Taxa de Vítimas de Homicídio por 100 mil hab. 
A.5. Redução de Danos Letais Provocados pelo Efetivo das Organizações Estaduais de Segurança 
Pública 

Implantação 
do SUSP 

B.1. Integração dos Sistemas de Registro das Ocorrências das Polícias Civis e Militares 
B.2. Integração das Organizações Policiais Estaduais no Planejamento Tático e Estratégico das Ações de 
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Segurança Pública 
B.3. Integração das Instituições de Ensino Policial 
B.4. Existência de Programas Estaduais de Prevenção Primária e Secundária em Abrangência Estadual 
B.5. Descentralização das Estruturas dos IMLs, IIs e ICs 
B.6. Existência de Ouvidorias de Polícia 

Gestão 
SENASP 

C.1. Atualização e consulta detalhada de informações na Rede INFOSEG em "tempo real" 
C.2. Diminuição do montante devolvido de recursos repassados para o estado por meio de convênio 
C.3. Capacitação de Alunos pela Rede Nacional de Educação à Distância em Segurança Pública 
C.4. Assinatura de Convênios com Municípios na Área de Prevenção 
C.5. Incremento do Número de Laudos Concluídos a partir dos Exames Realizados nos Laboratórios de 
DNA 
C.6. Aumento do Percentual de denúncias atendidas pela SENASP com retorno do órgão demandado 

Fonte: Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2010. 
 

Para cada um destes indicadores foi estipulado a meta de alcançarmos sua 
concretização plena (ação ocorrida nos 27 estados) em 4 anos, sendo 25% da meta alcançada à cada 
ano. Assim, por exemplo, no indicador A.1. a meta seria que à cada ano observássemos uma 
melhora na sensação de segurança em 25% das UFs, totalizando 100% das UFs em 4 anos. Este 
raciocínio só não está aplicado aos indicadores C.3. e C.4.. No caso do C.3., a meta é formar 50.000 
alunos na Rede Nacional de Educação à Distância em Segurança Pública a cada ano, totalizando 
200.000 alunos em 4 anos. No caso do C.4., a meta é assinar 70 convênios com Municípios na área 
de prevenção à cada ano, totalizando 280 convênios em 4 anos. 

  
Buscando dar conta dos possíveis impactos do contingenciamento de recursos do 

FNSP na efetiva viabilidade do alcance das metas estabelecidas, criamos uma metodologia de 
correção das metas em função das limitações orçamentárias. Assim, a meta é reduzida em função 
direta da razão entre recurso disponibilizado para a SENASP e recurso esperado. Se o recurso 
disponibilizado for 50% do valor esperado, a meta reduz também em 50%. Espera-se um acréscimo 
de 25% no ISD a cada ano. Se a razão entre valor disponibilizado e esperado for menor que um em 
determinado ano, o acréscimo da meta do ISD reduz, podendo afetar o índice alcançado após os 4 
anos. 

 
Fórmula de cálculo: 
 

INDICE = média (indicadores conclusão de metas) 
Meta = meta prevista X fator de correção 

 
Apresentamos abaixo os resultados da avaliação realizada em relação ao ano de 

2009. Infelizmente, 7 indicadores deixaram de ser avaliados em função da ausência de informações. 
Como descrito em 2008, os indicadores A.1., A.2. e A.3. dependiam de informações a serem 
coletadas pela Pesquisa Nacional de Vitimização, que será realizada apenas ao longo do ano de 
2010. Os indicadores A.4 e A.5 dependem, para serem calculados, de dados atualizados fornecidos 
pelo Ministério da Saúdo, que não dispõe, no momento da elaboração deste relatório, dos dados 
sistematizados para o ano de 2009, tanto dos registros de homicídios quanto das intervenções legais. 
Os indicadores C.5. e C.6. dependiam de informações referentes a ações que, em função da 
mudança dos gestores responsáveis por estas ações, deixaram de ser sistematizadas. Para todos os 
casos em que não foi possível aplicar os indicadores apontados, estão sendo tomadas providências 
para corrigir esta situação. 
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Tabela 9 – Resultado dos Indicadores utilizados na Execução do PPA – 2008 e 2009.  
 

EIXOS INDICADORES METAS 
Realizado 
(%) 2008 

Realizado 
(%) 2009 

Fonte da 
Informação 

S
eg

ur
an

ça
 P

úb
lic

a 

A.1. Melhora na Sensação de Segurança da População 100% das UF - 25% ao ano - - Pesquisa de 
Vitmização 

A.2. Incremento da Satisfação das Vítimas com o 
Atendimento Recebido da Polícia Quando Efetivaram 
o Registro da Ocorrência 

100% das UF - 25% ao ano 
- - Pesquisa de 

Vitmização 

A.3. Incremento da Confiança da População na Polícia 100% das UF - 25% ao ano - - Pesquisa de 
Vitmização 

A.4. Diminuição da Taxa de Vítimas de Homicídio por 
100 mil habitantes 

100% das UF - 25% ao ano 59,26 * 
DATASUS 

A.5. Redução de Danos Letais Provocados pelo 
Efetivo das Organizações Estaduais de Segurança 
Pública 

100% das UF - 25% ao ano 
37,04 

* 
DATASUS 

INDICE PARCIAL - SEGURANÇA PÚBLICA 100% das UF - 25% ao ano 48,15 *  

Im
pl

an
ta

çã
o 

do
 S

U
S

P
 

B.1. Integração dos Sistemas de Registro das 
Ocorrências das Polícias Civis e Militares 

100% das UF - 25% ao ano 18,52  
Monitoramento 

SUSP 
B.2. Integração das Organizações Policiais Estaduais 
no Planejamento Tático e Estratégico das Ações de 
Segurança Pública 

100% das UF - 25% ao ano 14,81  
Monitoramento 

SUSP 

B.3. Integração das Instituições de Ensino Policial 100% das UF - 25% ao ano 14,81  
Monitoramento 

SUSP 
B.4. Existência de Programas Estaduais de Prevenção 
Primária e Secundária em Abrangência Estadual 

100% das UF - 25% ao ano 48,15  
Monitoramento 

SUSP 
B.5. Descentralização das Estruturas dos IMLs, IIs e 
ICs 

100% das UF - 25% ao ano 51,85  
Monitoramento 

SUSP 

B.6. Existência de Ouvidorias de Polícia 100% das UF - 25% ao ano 55,56  
Monitoramento 

SUSP 

INDICE PARCIAL - IMPLANTAÇÃO DO SUSP 100% das UF - 25% ao ano 33,95   

G
es

tã
o 

S
E

N
A

S
P

 

C.1. Atualização e consulta detalhada de informações 
na Rede INFOSEG em "tempo real" 

100% das UF - 25% ao ano 62,96  
Monitoramento 

SUSP 
C.2. Diminuição do montante devolvido de recursos 
repassados para o estado por meio de convênio 

100% das UF - 25% ao ano 37,00  
Monitoramento 

SUSP 
C.3. Capacitação de Alunos pela Rede Nacional de 
Educação à Distância em Segurança Pública 

200.000 alunos - 50.000 ao 
ano 100,00  

DEPAID 

C.4. Assinatura de Convênios com Municípios na Área 
de Prevenção 

280 convênios - 70 por ano 6,43  
DEA 

C.5. Incremento do Número de Laudos Concluídos a 
partir dos Exames Realizados nos Laboratórios de 
DNA 

100% das UF - 25% ao ano  - - - 

C.6. Aumento do Percentual de denúncias atendidas 
pela SENASP com retorno do órgão demandado 

100% das UF - 25% ao ano  - - - 

INDICE PARCIAL - GESTÃO DA SENASP 100% das UF - 25% ao ano 51,60   

ÍNDICE TOTAL - DESEMPENHO DO SUSP 25% ano 42,20   

* Dado não disponível no momento da elaboração deste relatório. 
Fonte: Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2010. 
 
 
 

2.4.1 Programação Orçamentária  

I – Identificação da Unidade Orçamentária 

Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO 
Código SIAFI da 

UGO 

FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 30911 200331 
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II – Programação de Despesas Correntes 

Origem dos Créditos Orçamentários 

1 – Pessoal e 

Encargos Sociais 

2 – Juros e 
Encargos da 

Dívida 3- Outras Despesas Correntes 

Exercícios 
2008 2009 2008 2009 2008 2009 

L
O

A
 

Dotação proposta pela UO 
0,00 0,00 0,00 0,00 151.803.000,00 138.919.190,00 

PLOA 
0,00 0,00 0,00 0,00 151.803.000,00 138.919.190,00 

LOA 
0,00 0,00 0,00 0,00 157.103.000,00 145.871.771,00 

C
R

É
D

IT
O

S
 

Suplementares 
0,00 0,00 0,00 0,00 3.760.264,00 8.555.120,00 

Especiais 
Abertos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabertos 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E       Extraordinários 
Abertos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabertos 
0,00 0,00 0,00 0,00 32.114.716,00 0,00 

Créditos Cancelados 
0,00 0,00 0,00 0,00 14.236.856,00 39.334.145,00 

Outras Operações 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 
0,00 0,00 0,00 0,00 178.741.124,00 115.092.746,00 

 

 

III – Programação de Despesas de Capital 

Origem dos Créditos Orçamentários 4 – Investimentos 
5 – Inversões 

Financeiras 

6- Outras 
Despesas de 

Capital 

Exercícios 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

L
O

A
 

Dotação proposta pela UO 
131.197.000,00 141.080.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PLOA 
131.197.000,00 141.080.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LOA 
193.147.784,00 161.021.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C
R

É
D

IT
O

S
 Suplementares 

75.950.008,00 34.193.914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Especiais 
Abertos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabertos 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Extraordinários 
Abertos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabertos 
75.950.008,00 34.193.914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Créditos Cancelados 
0,00 75.950.008,00 34.193.914,00 

0,00 0,00 0,00 

Outras Operações 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 
 

223.197.458,00 
 

175.482.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

IV – Quadro Resumo da Programação de Despesas e Reserva de Contingência 

Origem dos Créditos 

 Orçamentários 
Despesas Correntes Despesas de Capital 

9 – Reserva 
de 

Contingência 

Exercícios 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

LO
A

 

Dotação proposta 

 pela UO 

151.803.000,00 138.919.190,00 131.197.000,00 141.080.810,00 0,00 0,00 

PLOA 
151.803.00,00 138.919.190,00 131.197.000,00 141.080.810,00 0,00 0,00 

LOA 
157.103.000,00 145.871.771,00 193.147.784,00 161.021.107,00 0,00 0,00 

C
R

É
D

IT
O

S
 

Suplementares 
3.760.264,00 8.555.120,00 75.950.008,00 34.193.914,00 0,00 0,00 

Especiais Abertos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabertos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extraordinários 
Abertos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabertos 
32.114.716,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

Créditos Cancelados 14.236.856,00 39.334.145,00 75.900.334,00 19.732.436,00 0,00 0,00 

Outras Operações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 178.741.124,00 
 

115.092.746,00 
 

223.197.458,00 
 

175.482.585,00 
 

0,00 0,00 
 

V – Análise Crítica da Programação Orçamentária Originária e Adicional  

No planejamento orçamentário para o exercício de 2009, a SENASP orçou em 
Despesas Correntes em R$ 138.919.190,00 e Despesas de Capital em R$ 141.080.810,00, contudo o 
Orçamento aprovado foi superior ao orçado. Apesar da suplementação, houve supressão em relação 
ao valor inicialmente proposto em determinadas Ações Orçamentárias, em virtude de 
remanejamento para abertura de Emendas Parlamentares, cuja destinação beneficia somente 
determinados entes federados. Desse modo a Secretaria teve que remanejar recursos entre suas 
ações orçamentárias para cumprir parte do planejado 
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VI – Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa 

Natureza da Movimentação 

de Crédito 

UG 
concedente 

ou 

recebedora 

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

1 –Pessoal 
e Encargos 

Sociais 

2 – Juros e 
Encargos 

da Dívida 

3 – Outras 
Despesas 

Correntes 

Movimentação 

Interna 

Concedido - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Recebido - 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Movimentação 

Externa 

Concedido 
200005 30911.06.128.1127.2320.0001 0,00 0,00 

13.942.918,16 
 

 
200005 

30911.06.181.1127.2B00.0001 
0,00 0,00 

2.662.772,64 
 

 
11407 

30911.06.181.1127.2B00.0001 
0,00 0,00 

505.621,98 
 

 
200116 

30911.06.181.1127.2B00.0001 
0,00 0,00 

181.855,11 
 

 
120002 

30911.06.181.1127.2B00.0001 
0,00 0,00 207.511,65 

 
200005 

30911.06.183.1127.2C56.0001 
0,00 0,00 

6.345.178,02 
 

 
200005 

30911.06.181.1127.8124.0001 
0,00 0,00 1.613.386,00 

 
200005 

30911.06.126.1127.8994.0001 
0,00 0,00 16.594,00 

Recebido 
0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 

Natureza da Movimentação 

de Crédito 

UG 
concedente 

ou 

recebedora 

Classificação da ação 

Despesas de Capital 

4 - 
Investimen

tos 

5- 
Inversões 
Financeira

s 

6 – Outras 
Despesas de 

Capital 

Movimentação 

Interna 

Concedido - - 0,00 0,00 0,00 

Recebido - - 0,00 0,00 0,00 

Movimentação 

Externa 

Concedido 
200005 

30911.06.181.1127.2B00.0001 14.816.779,0
0 

0,00 0,00 

 
200005 

30911.06.183.1127.2C56.0001 
46.530,00 

0,00 0,00 

 200005 
30911.06.126.1127.8994.0001 480.600,00 

0,00 0,00 

Recebidos - - 0,00 0,00 0,00 

 

1 – Análise Crítica das concessões e recebimento de créditos orçamentários por movimentação 
interna e externa 
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A descentralização de créditos ocorreu para atender despesas gerenciadas pela SENASP, porém 
executadas pela Coordenação Geral de Logística. 

 

2.4.2 - Execução Orçamentária 

a) Execução Orçamentária de Créditos Originários da UJ 

I - Despesas por modalidade de Contratação 

 

Modalidade de Contratação  

Despesa Empenhada Despesa Liquidada 

2008 2009 2008 2009 

Licitação 0,00 0,00 0,00 0,00 

Convite 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tomada de Preços 0,00 0,00 0,00 0,00 

Concorrência 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pregão  0,00 0,00 0,00 0,00 

Concurso 0,00 0,00 0,00 0,00 

Consulta 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contratações Diretas CGL CGL CGL CGL 

Dispensa 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inexigibilidade 0,00 0,00 0,00 0,00 

Regime de Execução Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Suprimento de Fundos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pagamento de Pessoal  0,00 0,00 0,00 0,00 

Pagamento em Folha 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diárias 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 

As contratações referentes à UG 200331 são realizadas pela Coordenação Geral de Logística - UG 
200005 
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II - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa 

Grupos de 
Despesa 

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

1 – Despesas 
de Pessoal 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 – Juros e 
Encargos da 
Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3- Outras 
Despesas 
Correntes 

123.251.558,00 67.697.591,34 117.588769,1 67.697.591,34 835,20 0,00 120.145.036,95 33.244.270,01 

41- 
Contribuições 

87.008.978,68 42.929.701,43 
  

83.912.178,68 
 

  
9.082.536,29 

 

  
3.095.800,00 

 
33.847.165,14 83.912.178,18 8.967.946,29 

04- 
Contratação 
tempo 
Determinado 

1.660.304,27 15.496.352,00 1.659.469,07 
15.331.753,34 

 
835,20 

164.598,66 
 

1.658.633,87 15.230.062,94 

Demais 
Elementos do 
Grupo 

34.584.110,25 9.271.537,91 34.584.110,25 9.271.537,91 0,00 0,00 34.574.224,90 9.046.260,78 

 

III – Evolução de Gastos Gerais 

DESCRIÇÃO 
ANO 

2007 2008 2009 

 1. PASSAGENS 5.358.635,53 3.689.766,00 2.893.230,00 

 2. DIÁRIAS E 
RESSARCIMENTO DE 
DESPESAS EM VIAGENS 

80.366.411,50 34.175.960,45 
8.829.841,35 

 

3. SERVIÇOS 
TERCEIRIZADOS 

0,00 0,00 0,00 

3.1. Publicidade 0,00 0,00 0,00 

3.2. Vigilância, Limpeza e 

Conservação 
0,00 0,00 

0,00 

3.3. Tecnologia da 

informação 
0,00 0,00 

0,00 

3.4. Outras Terceirizações 0,00 0,00 0,00 

4. CARTÃO  DE 
PAGAMENTO DO 
GOVERNO FEDERAL 

                                        0,00 0,00 0,00 

5. SUPRIMENTO DE 
FUNDOS 

0,00 0,00 0,00 

TOTAIS 87.058.994,37 39.334.653,36 11.723.071,35 
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Observação: As despesas constantes no item 1 e nos subitens 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 são realizadas pela 
UG 200005 – CGL. 
 

Análise Crítica sobre a evolução de gastos 

 

  A variação das despesas de diárias e ressarcimentos de despesas de viagens ocorreu 
em função dos jogos Pan-Americanos, em 2007. Em 2008, em razão da permanência de 
aproximadamente 1200 homens da Força Nacional de Segurança (FNS) na cidade do Rio de 
Janeiro, com o objetivo de atuar no combate ao crime organizado. 

 

IV - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa 

Grupo de 
Despesas 

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados          Valores Pagos 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

4 - 
Investimentos 

157.443.257,06 96.999.032,43 157.443.257,06 24.087.349,95 0,00 72.911.682,48 148.992.757,49 22.124.052,33 

41-
Contribuições 

157.435.397,06 96.999.032,43 157.435.397,06 24.087.349,95 0,00 72.911.682,48 148.992.757,49 22.124.052,33 

52-Equip./Mat 
Permanente 

7.860,00 0,00  0,00 7.860,00 0,00 0,00 0,00 

5 - Inversões 
Financeiras 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 - 
Amortização 

da Dívida 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

V – Análise Crítica da gestão da Execução Orçamentária de Créditos Originários da UJ  

 

  A Secretaria teve que readequar suas atividades, bem como suplementar seus valores, 
em razão da redução de créditos previstos, devido abertura de Emendas. Contudo, a suplementação 
ocorreu somente no final do exercício, aliada ao contigenciamento de crédito, prejudicou a 
execução, impossibilitando a celebração de Convênios com entes federados. 

 

B) Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação 
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I - Despesas por Modalidade de Contratação 

Modalidade de Contratação  
Despesa Empenhada Despesa Liquidada 

2008 2009 2008 2009 

Licitação 0,00 0,00 0,00 0,00 

Convite 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tomada de Preços 0,00 0,00 0,00 0,00 

Concorrência 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pregão  0,00 0,00 0,00 0,00 

Concurso 0,00 0,00 0,00 0,00 

Consulta 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contratações Diretas 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dispensa 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inexigibilidade 0,00 0,00 0,00 0,00 

Regime de Execução Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Suprimento de Fundos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pagamento de Pessoal  0,00 0,00 0,00 0,00 

Pagamento em Folha 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diárias 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

II - Despesas Correntes por Grupo e Elemento 

Grupos 
de 

Despesa 

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 
1 – 
Despesas 
de 
Pessoal 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 – Juros 
e 
Encargos 
da Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3- Outras 
Despesas 
Correntes 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 III - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa 

Grupos de Despesa 

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

4 - Investimentos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 - Inversões Financeiras 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 - Amortização da Dívida 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
IV – Análise Crítica da gestão da Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por 
Movimentação 

Não houve recebimento de crédito no exercício. 

  
2.4.3 - Evolução de Gastos Gerais 

DESCRIÇÃO 
ANO 

2007 2008 2009 

 1. PASSAGENS 0,00 0,00 0,00 

 2. DIÁRIAS E RESSARCIMENTO DE 
DESPESAS EM VIAGENS 0,00 0,00 0,00 

3. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 0,00 0,00 0,00 

3.1. Publicidade 0,00 0,00 0,00 

3.2. Vigilância, Limpeza e 

Conservação 
0,00 0,00 

0,00 

3.3. Tecnologia da informação 0,00 0,00 0,00 

3.4. Outras Terceirizações  0,00 0,00 0,00 

4. CARTÃO  DE PAGAMENTO DO 
GOVERNO FEDERAL 0,00 0,00 0,00 

5. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0,00 0,00 0,00 

TOTAIS 0,00 0,00 0,00 

 

2.4.4 Execução Física e Financeira das ações realizadas pela UJ  
I – Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Governo 
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Identificação do Programa de Governo 

Código no PPA: 1127 Denominação: Sistema Único de Segurança Pública 

Dotação 
Despesa Empenhada 

Despesa 

Liquidada 

Restos a Pagar não 

processados 
Valores Pagos 

Inicial Final 

306.892.878,00 290.575.331,00 234.705.878,09 102.932.007,03 131.773.871,06 100.751.729,09 

Informações sobre os resultados alcançados 

Ordem 

Indicador 
(Unidade 

medida) 

Referência 

Índice previsto no 

exercício 

Índice atingido no 

exercício 
Data 

Índice 

inicial 
Índice final 

1 
Gestão 

SENASP 01.07.2007 0 280 70 20 

Fórmula de Cálculo do Índice: 

AAssinatura de Convênios com Municípios na Área de Prevenção 
(2008 – 19 / 2009 – 37) 

280 convênios - 70 por ano 20 

MMunicípios : 100% 04 anos (2008-2011), com 70 convênios celebrados anualmente. 04 anos = 280 convênios = 100 
 

Ordem 

Indicador 
(Unidade 

medida) 

Referência 
Índice previsto no 

exercício 

Índice atingido no 

exercício Data 
Índice 

inicial 
Índice final 

2 

Implantação 

do SUSP 01.07.2007 0,00 100% 25% 50 

Fórmula de Cálculo do Índice: 

EExistência de Programas Estaduais de Prevenção Primária e 
SeSecundária em Abrangência Estadual 

100% das UF - 25% ao ano 50,00 

ExExistência de Ouvidorias de Polícia (17 Estados) 100% das UF - 25% ao ano 62,96 
 

Ouvidorias de Polícia; 27 Ouvidorias implantadas até 2011 – 100% 

Existência de Programas estaduais de Prevenção Primária e Secundária em abrangência estadual: 27 unidades 
Federadas até 2011- 100% 

27 Unidades Federadas com Acordo de Cooperação Técnica para realização de Cursos de formação em Polícia 
Comunitária 

Proerd: análise e finalização da Matriz Nacional para formação de instrutores e mentores do Proerd. 

Análise do Resultado Alcançado: 

1.  Convênios com Municípios: Relativamente aos dois anos de vigência do PPA 2008/2011, a Coordenação 
Geral de Ações de Prevenção deveria ter cumprido 50% da meta (considerando os dois anos de implementação 
2008/2009), tendo atingido somente 20% da mesma. Tal ocorreu em razão da realização de eleições municipais, não 
tendo havido, em 2008, seleção de Municípios para apresentação de projetos, havendo, majoritariamente, a análise de 



77 

 

emendas parlamentares. A decisão de não seleção de projetos se deu em razão do alto índice de devolução de recursos 
de convênios celebrados em 2004, ano de eleição municipal, sendo que em 2006, em razão de desconhecimento, 
priorização e delineamento distinto das novas administrações municipais, houve um grande índice de devolução de 
recursos. Em 2009, muito embora tenhamos recebido em torno de 390 projetos municipais, somente houve recursos 
suficientes para a celebração de 37 convênios, sendo que uma proposta aprovada não foi conveniada. Cabe destacar 
que a proposta orçamentária apresentada a Câmara de Deputados sofreu cortes na referida proposta, não tendo havido 
recursos suficientes para aumento no número de convênios a serem celebrados. Além disso, a equipe analisou inúmeros 
projetos do Pronasci, estando comprometida, em termos de tempo, para maior dedicação as ações do SUSP; 

2. Ouvidorias de Polícia: A partir das avaliações feitas no Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia, a SENASP e a 
Secretaria Especial de Direitos Humanos/PR centraram seus esforços no sentido de qualificar as Ouvidorias de Polícia 
já existentes, para além da criação de novas, que merecem também um esforço mais qualificada – visita às autoridades 
locais, mobilização da sociedade civil, realização de debates sobre o controle externo da atividade policial – para que 
não estimulássemos a criação de Ouvidorias que fosse inócuas. Neste sentido, estamos dando segmento a esta 
estratégia de fomento a implantação e fortalecimento das Ouvidorias de Polícia. Até dezembro de 2009, existem 17 
Estados que possuem Ouvidoria de Polícia, participantes do Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia (SEDH/PR): Sul 
– Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná; Sudeste – São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo; 
Centro Oeste – Mato Grosso e Goiás; Nordeste – Rio Grande do Norte, Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão e 
Paraíba; Norte – Pará e Amazonas; 

3. Existência de Programas Estaduais de Prevenção Primária e Secundária em Abrangência Estadual: A grande maioria 
dos Estados sempre investiu majoritariamente na atuação de segurança pública nas respectivas capitais e regiões 
metropolitanas, considerando que as mesmas possuem uma concentração nos índices de violência e criminalidade 
nestas regiões, um maior contingente populacional, assim como maior visibilidade nos meios de comunicação. Neste 
sentido, a SENASP vem atuando no sentido de incentivar a estes Estados e Municípios que interiorizem sua atuação 
em prevenção à violência e policiamento comunitário, possibilitando aos Municípios com menor contingente 
populacional e com menores índices de violência que desenvolvam projetos locais de prevenção, utilizando a expertise 
existente nestas localidades. Neste sentido, entendemos que a implantação da Rede de Ensino à Distância, a qual 
possibilita que profissionais de segurança pública de todas as patentes, locais de lotação e escolaridade, possam realizar 
cursos formativos e, assim, agregar técnica e qualidade às suas atividades profissionais, contribuiu de forma inequívoca 
para que estes profissionais de segurança pública acessem conhecimento (em especial nos cursos de prevenção, polícia 
comunitária e atendimento a grupos vulneráveis) no sentido de descentralizar das capitais e regiões metropolitanas as 
ações voltadas à prevenção da violência e da criminalidade. Houve, no ano de 2009, uma quebra nos investimentos 
realizados por meio do Fundo Nacional de Segurança Pública junto aos Estados que aderiram ao Pronasci, sendo que 
das 27 Unidades Federadas, somente 13 receberam recursos para implementação de projetos de prevenção a violência e 
criminalidade, sendo ainda que o Distrito Federal utilizou verba transferida do Estado de Goiás, que não concluiu as 
alterações solicitadas, mas para uma pequena atuação do projeto Picasso Não Pichava. As outras 14 Unidades da 
Federação deveriam receber recursos do Pronasci, mas que atua somente na Região Metropolitana de cada um destes 
Estados e no Distrito Federal. Ainda, em razão da falta de recursos financeiros, das 14 UF, somente uma recebeu 
recursos do Pronasci, o que prejudica a interiorização dos projetos em seus respectivos estados; 

4. Polícia Comunitária: 21 Unidades da Federação (SC, ES, MG, MT, MS, GO, DF, TO, AM, PA, RR, RO, AP, BA, 
PE, RN, AL, MA, PB, PI e CE) assinaram o Acordo de Cooperação Técnica (77,77%) e realizaram a formação de 
profissionais de segurança pública e comunidade, totalizando 9.706 capacitados; 

5. PROERD: a meta foi cumprida em sua totalidade 100%, sendo que com esta nova Matriz, pactuada na reunião dos 
Coordenadores Estaduais, Câmara Técnica e SENASP, foi possível estabelecer um documento único, o qual já 
possibilitou a cooperação para a formação de 219 profissionais de segurança pública como Instrutores e Mentores do 
Proerd. 

 

 

1 - Análise Crítica da execução orçamentária do programa de governo  

a) Contigenciamento no exercício: 
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As Ações do programa que não foram contingenciadas tiveram resultados positivos 
entre as metas físicas e financeiras. Se considerarmos o percentual de execução do Programa, 
podemos concluir que foi satisfatório, pois atingiu 99,99% de execução. 

 

b) Eventos que interferiram na execução dos Programas de Governo: 

 

Ação 2B00 - Força Nacional de Segurança Pública 

 

Eventos Negativos 
 

Demora na execução dos processos licitatórios em decorrência das demandas do 
Ministério da Justiça, pois, atualmente todos os procedimentos são executados por uma única 
Coordenação Geral de Logística – CGL/MJ, o que resulta em no mínimo 06 (seis) meses para uma 
aquisição, se não houver questionamento ou impugnação. 
 
Eventos Positivos 
 

1. A capacidade de mobilidade da tropa no terreno, a disciplina e o preparo técnico-
profissional, ratificando que os valores individuais são os sustentáculos do programa, aliado ao 
comprometimento característico dos policiais e bombeiros militares do Brasil. 

 
2. Desenvolvimento de diversas atividades de acordo com um planejamento baseado em 

dados de inteligência, operações e logística, na busca da tranqüilidade e paz social aos órgãos 
federais e fiscalizatórios, bem como entes Federados do País, como por exemplo: Apoio aos órgãos 
de segurança pública do Maranhão; Apoiar os órgãos de Segurança Pública do Pará em virtude do 
Fórum Social Mundial; Apoio aos órgãos de segurança pública de Roraima, em virtude da 
paralisação por parte do efetivo da PMRR; apoiou ao Departamento de Polícia Federal, IBAMA e 
ICMBio em ações na área ambiental nos Estado do Pará, Mato Grosso, Rondônia e Maranhão, 
envolvendo primordialmente o combate ao desmatamento ilegal entre outras. 

 
3. Capacitação de 3969 profissionais de segurança pública em Curso de Habilitação para 

Condutor de Viatura Policial; Curso Avançado de Direitos Humanos; Curso de Guarda Ambiental 
Nacional; Curso de Uso Progressivo da Força e Técnicas e Tecnologias Não-Letais - Nível 
Operador e Multiplicador; Curso de Ações de Contenção e Escoltas em Estabelecimentos Penais; 
Curso de Operações Antissequestros, entre outros. 

 
 

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

 

Eventos Negativos 
 

1. Deficiência de recursos humanos para gestão. 
2. Ausência de recursos humanos para administração e supervisão. 
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3. Lentidão dos processos de aquisição de bens e serviços por meio da área responsável do 
MJ. 

4. Insuficiência de normativos legais para gestão. 
 

Eventos Positivos 
 

1. A Rede INFOSEG mantida e atualizada, com índice de disponibilidade de 99,4%, 
atualização em tempo real das 27 unidades da federação, 29,3 milhões de consultas e 86.878 
usuários com acesso disponível à Rede. 

 
Ação 2320 - Sistema de Integrado de Educação e Valorização Profissional  

Eventos Negativos 
 

1. Falta de sensibilização dos gestores estaduais e municipais na liberação de profissionais 
para participar das ações formativas – discentes. 

2. Falta de sensibilização dos gestores estaduais quanto às temáticas educação e saúde do 
profissional. 

3. Instabilidade do SICONV gerando atraso na análise das propostas. 
4. Dificuldades no atendimento às diligências por parte das Unidades da Federação nos 

prazos estabelecidos. 
5. Dificuldade de acesso às informações para coleta de dados das pesquisas realizadas no 

âmbito do Sistema. 
6. Morosidade na tramitação dos processos licitatórios. 
7. Carência de Recursos Humanos. 
8. Carência de profissionais qualificados para acompanhamento e fiscalização de contratos. 
9. Carência de mecanismos de acompanhamento e monitoramentos dos convênios 

pactuados. 
 
Eventos Positivos 
 

1. Parceria com Instituições de Ensino Superior. 
2. Plataforma de Educação a Distância, com 3 Ciclos realizados com 3.000 (três) pessoas 

entre gestores, tutores e coordenadores técnicos dos telecentros mobilizados e 529.710 profissionais 
de segurança pública no âmbito nacional atendidos. 

3. Projeto Nacional de Qualidade de Vida dos Profissionais de Segurança Pública.  
4. Curso a Distância para policiais do MERCOSUL, contemplando 150 profissionais 

promovido. 
5. 48 Jornadas de Direitos Humanos realizadas, 2901 profissionais de segurança pública 

capacitados. 
 

Ação 2E16 – Sistema Integrado de Prevenção à Violência  

Eventos Negativos 
 

1. Dificuldades no Sistema de Convênios do Governo Federal (instabilidade, alteração nas 
telas das propostas, o que gerou duplicidade de trabalho dentre outros). 

2. Carência de recursos humanos. 
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3. Cancelamento de crédito 
 

Eventos positivos 
 

1. Polícia Comunitária, com 9.706  policiais civis e militares, bombeiros militares, guardas 
municipais e comunidade  capacitados nos cursos de Promotor de Polícia Comunitária e 921 
oficiais policiais militares, delegados de Polícia Civil, oficiais bombeiros militares e inspetores de  
guardas municipais  nos cursos de Multiplicadores de Polícia Comunitária. 

2. Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – PROERD, com 219 de 
instrutores e mentores do programa capacitados. 

3. 24.894 profissionais de segurança pública capacitados no curso à Distância da SENASP 
para atendimento a Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e de Gênero. 

4. Criança e Adolescente - 6.444 profissionais de segurança pública capacitados no tema por 
meio de curso a distância. 
 
II – Execução Física e financeira das ações realizadas pela UJ 

Funç
ão 

Sub  
Função 

Programa Ação Tipo 
Priori 
dade 

Unidade de 
Medida 

Execução Física Execução Financeira 

 
Meta 

Prevista 

 
Meta 

Realizada 

Meta a 
realizar 
em 2010 

 
Meta  

Prevista 

 
Meta  

Realizada 

Meta a  
realizar em 

2010 
    

6 183 1127 2C56 A 3 Rede 
Mantida 

1 1 1 9.492.421,00 3.995.203,00 12.000.000,00 

6 181 1127 2B00 A 3 Servidor 
Aprestado 

7.606 11.76712 9.000 25.381.427,00 22.100.270,00 50.041.826,00 

6 128 1127 2320 A 3 Profissional 
Capacitado 

87.414 550.483 117.780 67.846.094,00 34.387.386,00 74.250.000,00 

6 181 1127 8124 A 3 Projeto 
Apoiado 

65 49 98 25.887.598,00 5.996.381,00 42.730.000,00 

6 181 1127 8988  3 Unidade 
Aparelhada 

344 537 876 78.330.054,00 18.294.100,00 187.507.030,0
0 

6 126 1127 8994 A 3 Sistema 
Implantado 

34 9 25% 28.603.825,00 1.742.205,00 26.625.000 

6 181 1127 7P92 P 3 - - - - - - 5.000.000,00 

Fonte: SIGPLAN 

 
1 – Análise Crítica da Execução Física das ações realizadas pela UJ 
 

De acordo com a Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008, que dispõe sobre as 
diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2009, são prioritárias todas as ações 
orçamentárias, elencadas abaixo. Por isso,  integram o plano de governo que tem por objetivo a 
promoção de um ambiente pacífico e a garantia da integridade dos cidadãos. 

 
De uma maneira geral, as ações orçamentárias vinculadas ao Programa SUSP - 

Sistema Único de Segurança Pública ultrapassaram a meta física prevista.  
 
A Força Nacional de Segurança Pública, cuja ação orçamentária é 2B00 apresentou 

um resultado acima do esperado. A meta física atingiu percentual de execução de 154,7%, o que 

                                                                 

12 A meta física alcançada referente à ação 2B00 está em desacordo com o SIGPLAN, pois naquele sistema os dados foram lançados incorretamente. Os dados constantes na tabela acima estão 

corretos.  
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significa que foram aprestados 11.767 servidores.  A meta financeira não foi executada em  sua 
totalidade devido às dificuldades apresentadas, especialmente pela ausência de recursos humanos o 
que causa  demora na execução dos processos licitatórios. 

 
Quanto à ação 2C56 – Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança 

Pública, Justiça e Fiscalização – INFOSEG, a  meta física descrita foi atendida plenamente com a 
manutenção e ampliação da Rede INFOSEG. A meta financeira foi atendida parcialmente devido às 
dificuldades apresentadas, especialmente ausência de recursos humanos e demora nos processos de 
aquisição. De forma geral os contratos continuados foram mantidos garantindo sua plena execução 
e novas contratações sofreram atrasos e dificuldades nos processos licitatórios bem como 
contigenciamento de recursos com liberação após outubro retardando a execução. 

 
A ação 2320 – Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional teve um 

desempenho em sua meta física de 529% acima do previsto. A diferença entre o previsto e o 
executado se deu em razão do aumento dos profissionais na plataforma de educação à distância, 
uma vez que os cursos ofertados pela SENASP são pré-requisitos para a entrada no Projeto Bolsa 
Formação. Os contratos firmados permaneceram no mesmo valor. No que diz respeito ao 
financeiro, em que pese o orçamento (LOA+ Crédito) ter sido no total de quase 68 milhões, o limite 
liberado foi de apenas 34,2 milhões. Dessa forma a ação executou quase 100% do limite liberado. 
Em que pese a dotação orçamentária ter sido de 67.846.094,00, o limite orçamentário liberado foi 
de apenas R$ 34.285.695,00 que foi executado em sua totalidade. 

 
No que se refere à ação 8124 – Sistema Integrado de Prevenção da Violência e 

Criminalidade, a Coordenação responsável atuou de forma que a meta financeira de suas áreas fosse 
plenamente atingida. Assim, foram aprovados projetos estaduais e municipais suficientes para a 
execução de todo o orçamento disponível. Cabe salientar que a meta prevista para 2009 era de 65 
convênios celebrados, tendo sido aprovados 49 propostas na área de prevenção. Ocorre que o 
orçamento teve um corte quando da análise na Câmara de Deputados, o qual reduziu os recursos 
disponíveis para celebração de convênios, não tendo havido, proporcionalmente, a mesma redução 
na meta física estabelecida na proposta orçamentária. Os encontros e reuniões promovidos pela 
coordenação não foram computados como metas físicas. 

 
Com os recursos disponíveis, foi possível ultrapassar a meta física inicialmente 

prevista. A ação 8988 - Apoio ao Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública 
ultrapassou a meta física em 56%, o que  representa um aumento significativo na quantidade  de 
Unidades reaparelhadas. 

 
O recurso da ação 8994 – Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de 

Informações Criminais, considerando a LOA+ Crédito totalizou 28,6 milhões. Todavia houve corte 
no orçamento. Destes, só foram executados apenas 6% ou seja, 1,7 milhões comprometendo 
inclusive o cumprimento da meta física. Em nossa análise a indução de projetos nessa área ficou 
prejudicada em razão da pouca adesão dos Estados.  
 
 
 
2.4.4 - Indicadores de Desempenho ou Institucionais 
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A seguir, é apresentado um detalhamento dos indicadores utilizados tanto para o 
monitoramento do SUSP de uma forma geral, como os adotados por cada Ação do Programa. Em 
primeiro lugar, estão detalhados os indicadores do monitoramento do SUSP, conforme a tabela 
abaixo: 

 
Tabela 10 - Distribuição dos Indicadores de Monitoramento da Implantação do SUSP adotados em 2008, por 
Eixo, com Opções de Resposta. 

 
Ação Indicador Opções de Resposta 

 

Gestão do 
Conhecimento 

1. Alimentação do Sistema Nacional de 
Estatísticas de Segurança Pública e 
Justiça Criminal - Módulo Ocorrências 
Criminais e Atividades de Polícia 

(a) Não informa dados ao sistema 
(b) Fornece informações ao sistema de modo parcial (parte dos 

campos é preenchida) 
(c) Fornece informações ao sistema de modo completo 

(totalidade dos campos é preenchida) 

2. Alimentação do Sistema Nacional de 
Estatísticas de Segurança Pública e 
Justiça Criminal - Módulo Perfil das 
Organizações de Segurança Pública 

(a) Não respondeu nenhum dos questionários encaminhados 
para a Pesquisa do Perfil Organizacional (Polícia Civil, 
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros) 

 
(b) Respondeu um ou dois questionários encaminhados para a 

Pesquisa do Perfil Organizacional (Polícia Civil, Polícia 
Militar e Corpo de Bombeiros) 

 
(c) Respondeu todos os questionários encaminhados para a 

Pesquisa do Perfil Organizacional (Polícia Civil, Polícia 
Militar e Corpo de Bombeiros) 

3. Integração à rede INFOSEG - 
atualização de informações em "tempo 
real" 

(a) Não alimenta nenhum dos parâmetros (mandado de prisão, 
inquérito, processo, narcotráfico, termo circunstanciado, 
armas de fogo, presos e foragidos) para a atualização do 
Índice Nacional (IN) 

 
(b) Não alimenta um ou mais dos parâmetros (mandado de 

prisão, inquérito, processo, narcotráfico, termo 
circunstanciado, armas de fogo, presos e foragidos) para a 
atualização do Índice Nacional (IN) 

 
(c) Alimenta todos os parâmetros (mandado de prisão, 

inquérito, processo, narcotráfico, termo circunstanciado, 
armas de fogo, presos e foragidos) para a atualização do 
Índice Nacional (IN) 

4. Integração à rede INFOSEG - consulta 
as informações detalhadas em "tempo 
real" 

(a) Não disponibiliza o detalhamento de nenhum dos 
parâmetros (mandado de prisão, inquérito, processo, 
narcotráfico, termo circunstanciado, armas de fogo, alvará, 
condenações, informações penitenciárias, movimentações 
penitenciárias, foragidos, veículos, condutores de veículos 
e imagens dos condutores) para consulta em "tempo real". 

 
(b) Não disponibiliza o detalhamento de um ou mais 

parâmetros (mandado de prisão, inquérito, processo, 
narcotráfico, termo circunstanciado, armas de fogo, alvará, 
condenações, informações penitenciárias, movimentações 
penitenciárias, foragidos, veículos, condutores de veículos 
e imagens dos condutores) para consulta em "tempo real". 

 
(c) Disponibiliza o detalhamento de todos parâmetros 

(mandado de prisão, inquérito, processo, narcotráfico, 
termo circunstanciado, armas de fogo, alvará, condenações, 
informações penitenciárias, movimentações penitenciárias, 
foragidos, veículos, condutores de veículos e imagens dos 
condutores) para consulta em "tempo real". 
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5. Equipe disponível para atendimento 
das funções de Tecnologia da 
Informação no âmbito da segurança 
pública 

(a) A equipe responsável pelo atendimento das funções de 
tecnologia da informação no âmbito das polícias civis e 
militares não possui nenhum profissional pertencente ao 
quadro da segurança pública estadual qualificado 
diretamente para atuar na área de tecnologia da informação. 

 
(b) Mais da metade da equipe responsável pelo atendimento 

das funções de tecnologia da informação no âmbito das 
polícias civis e militares é constituída por profissionais 
pertencentes ao quadro da segurança pública estadual 
qualificados diretamente para atuar na área de tecnologia 
da informação com curso de no mínimo 80 horas-aula. 

 
(c) Mais da metade da equipe responsável pelo atendimento 

das funções de tecnologia da informação no âmbito das 
polícias civis e militares é constituída por profissionais 
pertencentes ao quadro da segurança pública estadual 
qualificados diretamente para atuar na área de tecnologia 
da informação com curso de no mínimo 80 horas, e pelo 
menos 1 profissional do quadro da segurança pública 
estadual qualificado diretamente para atuar na área de 
tecnologia da informação com curso de graduação ou pós-
graduação. 

 
6. Implantação de programa visando 

integrar o sistema de informações das 
Polícias Civis e Polícias Militares por 
meio do registro de ocorrências 
unificado 

(a) Não existe integração ou existe projeto visando a 
integração do sistema de informações não implantado 

 
(b) Programa de integração do sistema de informações 

implantado parcialmente no Estado 
 
(c) Programa de integração do sistema de informações 

implantado totalmente no Estado 
7. Investimentos do Estado em ações de 

modernização da área de gestão do 
conhecimento (ações devem envolver 
a modernização tecnológica, 
capacitação dos profissionais e 
implantação ou modernização dos 
sistemas de gestão da informação) 

(a) Não existem projetos 
 
(b) Existem projetos financiados pelos estados atendendo parte 

das ações relacionadas acima 
 
(c) Existem projetos financiados pelos estados atendendo todas 

as ações relacionadas acima 
 

8. Existência de marco legal que preveja 
a divulgação periódica e constante de 
estatísticas de criminalidade na 
internet, em nível estadual, pelas 
secretarias estaduais ou diretamente 
pelas corporações 

(a) Não há divulgação de estatísticas 
 
(b) Há divulgação periódica de estatísticas criminais na 

internet, mas sem marco legal 
 
(c) Há marco legal (lei estadual ou decreto do governador) 

determinando a obrigatoriedade da divulgação periódica de 
estatísticas criminais, e o mesmo é cumprido 

Reorganização 
Institucional 

9. Integração das organizações policiais 
estaduais no planejamento tático e 
estratégico das ações de segurança 
pública empreendidas por estas 
organizações 

(a) Não existe integração ou existe projeto de integração das 
áreas não implantado 

 
(b) Integração parcial do planejamento tático e estratégico das 

organizações estaduais de segurança pública (parte do 
Estado) 

 
(c) Integração total do planejamento tático e estratégico das 

organizações estaduais de segurança pública (todo o 
Estado) 

10. Nível de devolução do montante de 
recursos repassados para o estado por 
meio de convênios celebrados com a 
SENASP no ano de 2006  

(a) Nível de devolução de recursos acima de 10% do montante 
repassado 

(b) Nível de devolução de recursos entre 2% e 10% do 
montante repassado 

(c) Nível de devolução de recursos abaixo de 2% do montante 
repassado 
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11. Entrega das prestações de contas de 
todos os convênios celebrados com a 
SENASP, com todos os documentos 
requeridos, dentro do prazo legal 

(a) Não entrega de nenhuma prestação de contas no prazo 
(b) Não entrega de uma ou mais prestações de contas no prazo 
(c) Entrega de todas as prestações de contas no prazo 
 

12. Número de reformulações executadas 
nos planos de trabalho dos convênios 
celebrados com a SENASP em 2006 

(a) Mais de três reformulações executadas por convênio 
(b) Duas ou três reformulações executadas por convênio 
(c) Uma ou nenhuma reformulação executada por convênio 
 

13. Implantação do projeto de integração 
das corregedorias de polícia na UF 

(a) Não existe integração ou existe projeto visando a 
integração das corregedorias não implantado 

(b) Programa de integração das corregedorias implantado 
parcialmente 

(c) Programa de integração das corregedorias implantado em 
todo o Estado 

 
14. Gastos estaduais em segurança pública 

relacionados a investimento e custeio 
nos últimos 3 anos (2006 a 2008) na 
UF 

(a) Diminuição acima de 2% da participação percentual dos 
recursos gastos em custeio e investimento em relação ao 
total dos recursos gastos pelo Estado em segurança pública 
nos últimos 3 anos  (2006 a 2008) 

(b) Estabilidade (intervalo de -2% a +2% de variação) da 
participação percentual dos recursos gastos em custeio e 
investimento em relação ao total dos recursos gastos pelo 
Estado em segurança pública nos últimos 3 anos  (2006 a 
2008) 

(c) Aumento acima de 2% da participação percentual dos 
recursos gastos em custeio e investimento em relação ao 
total dos recursos gastos pelo Estado em segurança pública 
nos últimos 3 anos  (2006 a 2008) 

 
15. Número de inquéritos policiais 

instaurados e concluídos com ou sem 
identificação de autoria pela Polícia 
Civil na UF 

(a) No ano de 2007, o percentual de inquéritos polícias 
concluídos, com ou sem autoria definida, no total de 
inquéritos policiais instaurados pela Polícia Civil foi 
inferior à 30%  

(b) No ano de 2007, o percentual de inquéritos polícias 
concluídos, com ou sem autoria definida, no total de 
inquéritos policiais instaurados pela Polícia Civil foi 
superior à 30% e inferior a 50% 

(c) No ano de 2007, o percentual de inquéritos polícias 
concluídos, com ou sem autoria definida, no total de 
inquéritos policiais instaurados pela Polícia Civil foi 
superior à 50% 

16. Número de laudos instaurados e 
concluídos com ou sem identificação 
de causa pelo Corpo de Bombeiros 
Militar na UF 

(a) No ano de 2007, o percentual de laudos concluídos, com ou 
sem identificação de causa, no total de laudos instaurados 
pelo Corpo de Bombeiros foi inferior a 30%. 

(b) No ano de 2007, o percentual de laudos concluídos, com ou 
sem identificação de causa, no total de laudos instaurados 
pelo Corpo de Bombeiros foi superior a 30% e inferior a 
50%. 

(c) No ano de 2007, o percentual de laudos concluídos, com ou 
sem identificação de causa, no total de laudos instaurados 
pelo Corpo de Bombeiros foi superior a 50%. 

17. Número de profissionais cedidos pelos 
Estados para constituição do efetivo da 
Força Nacional de Segurança Pública 

(a) O estado cede até de 80% da cota estabelecida 
(b) O estado cede mais de 80% e menos de 100% da cota 

estabelecida 
(c) O estado cede 100% ou mais em relação a cota estabelecida 
 

Formação e 
Valorização 
Profissional 

18. Processo de integração das instituições 
de ensino policial 

(a) Não existe integração ou existe projeto de integração das 
instituições de ensino policial não implantado 

(b) Integração parcial das instituições de ensino policial 
(c) Integração total das instituições de ensino policial 
 

19. Implantação de projeto de atendimento 
integral à saúde (médico, odontológico 
e psico-social) com abrangência 

(a) Não existe programa de atendimento integral à saúde ou 
existe projeto não implantado 

(b) Projeto de atendimento à saúde implantado de modo parcial 
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institucional, ou seja, disponibilizado 
para todas as corporações 

no estado, atendendo apenas uma das áreas (médica, 
odontológica ou psico-social) ou voltado apenas para parte 
das corporações 

(c) Projeto de atendimento à saúde implantado de modo total 
no estado, ou seja, atendendo todas as três áreas (média, 
odontológica ou psico-social) e voltado para todas as 
corporações 

 
20. Ações de capacitação continuada nas 

instituições de ensino policiais do 
Estado 

(a) Não há programa de capacitação continuada no estado 
(b) Há programa de capacitação continuada no estado 
(c) Há programa de capacitação continuada no estado 
 
 

21. Ações para garantir e promover a 
capacitação dos profissionais de 
segurança pública pela Rede Nacional 
de Educação à Distância em Segurança 
Pública 

(a) Número de profissionais capacitados inferior a 10% do 
efetivo local 

(b) Número de profissionais capacitados entre 10% e 20% do 
efetivo local 

(c) Número de profissionais capacitados superior a 20% do 
efetivo local 

 

Programas de 
Prevenção 

22. Implantação de programas estaduais 
de prevenção primária e secundária 
com abrangência estadual 

(a) Não existem programas ou existe projeto não implantado 
(b) Programas estaduais de prevenção à violência implantados 

parcialmente no Estado 
(c) Programas estaduais de prevenção à violência implantados 

em todo o Estado 
 

23. Adoção pelo Sistema Estadual de 
Segurança Pública de Programas de 
Polícia Comunitária 

(a) Não existe política ou existe projeto não implantado 
(b) Política de Polícia Comunitária implementada não 

implementada ou implementada parcialmente; mas  
(c) Polícia Comunitária funcionando regularmente em todo o 

estado 
 

24. Implantação de programa visando 
modernização da rede de proteção a 
grupos vulneráveis (mulheres, crianças 
e adolescentes, idosos, GLBT, etc) 
envolvendo a capacitação de 
profissionais para lidar com esses 
grupos, implantação ou modernização 
de delegacias especializadas e 
campanhas educativas 

(a) Não existe programa ou existe projeto não implantado 
(b) Programa implantado parcialmente (atendendo parte das 

ações relacionadas acima) 
(c) Programa implantado totalmente (atendendo todas as ações 

relacionadas acima) 

25. Implantação do Estatuto do 
Desarmamento 

(a) Não existe apoio à implantação do Estatuto 
(b) Apoio apenas por meio de distribuição de material 

educativo 
(c) Apoio amplo à implantação do Estatuto envolvendo ações 

visando controle e recolhimento de armas de fogo. 
 

26. Implantação de programa visando 
prevenção de danos letais provocado 
pelo efetivo das organizações de 
segurança pública 

(a) Não há redução na estatística de cidadãos mortos pelas 
forças de segurança de 2007 para 2008; e não existe 
programa ou existe projeto não implantado 

(b) Dados estatísticos apontam para redução de danos letais 
provocados pelas forças de segurança 2007 para 2008; OU 
há programa de prevenção de danos letais implantado em 
âmbito estadual 

(c) Dados estatísticos apontam para redução de danos letais 
provocados pelas forças de segurança 2007 para 2008; E há 
programa de prevenção de danos letais implantado em 
âmbito estadual 

 
27. Atuação formal da Secretaria Estadual 

de Segurança Pública no âmbito de 
Comissões ou Conselhos Permanentes 
de Direitos Humanos 

(a) Não existe participação formal 
(b) Existe participação formal em Comissões ou Conselhos em 

âmbito estadual 
(c) Existe participação formal em Comissões ou Conselhos em 

âmbito estadual e existe Comissão ou Conselho 
Permanente de Direitos Humanos no âmbito da Secretaria 
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Estadual de Segurança Pública 
 

Estruturação e 
Modernização 

da Perícia 

28. Nível de descentralização (ou 
interiorização) das Estruturas dos 
IMLs, IIs e ICs 

(a) Não existe processo de descentralização ou processo em 
planejamento e não implantado 

(b) Processo de descentralização implantado parcialmente ou 
não implantado para os três órgãos 

(c) Processo de descentralização dos três órgãos implantado 
plenamente, com abrangência em todo o território do 
estado 

 
29. Investimentos do Estado em projetos 

para modernização da área de perícia 
(projetos que visam ao mesmo tempo 
modernização tecnológica, capacitação 
dos profissionais e implantação ou 
modernização dos sistemas de gestão 
da informação) 

(a) Não existem projetos 
(b) Existem projetos financiados pelos estados atendendo parte 

das ações relacionadas 
(c) Existem projetos financiados pelos Estados atendendo 

todas as ações relacionadas 
 

Controle 
Externo e 

Participação 
Social 

30. Implantação das Ouvidorias de Polícia (a) Não existe Ouvidoria 
(b) Ouvidoria implantada e sem apoio efetivo do Estado 
(c) Ouvidoria implantada e com apoio efetivo do Estado 
 

31. Apuração e encaminhamento 
administrativo e legal das denúncias 
de violação de direitos humanos 
oriundas da SENASP, Secretarias 
Estaduais de Direitos Humanos, 
Sociedade Civil e Comissões 
Legislativas de Direitos Humanos pela 
Secretaria Estadual de Segurança 
Pública 

(a) Procedimentos legais não instaurados 
(b) Procedimentos legais instaurados e conclusão de apenas 

30% dos instaurados 
(c) Procedimentos legais instaurados e conclusão de acima de 

30% dos instaurados 
 

32. Participação dos Conselhos 
Comunitários no Sistema Estadual de 
Segurança Pública 

(a) Não existe política ou existe projeto não implantado 
(b) Conselhos não implementados ou implementados 

parcialmente 
(c) Conselhos funcionando regularmente 
 

Fonte: Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2010. 
 

Além dos indicadores apontados acima, algumas Ações do Programa adotam 
indicadores específicos, relacionados abaixo: 

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

• Número de Consultas realizadas 
• Número de parceiros que atualizam as informações em "tempo real" 
• Evolução dos Usuários na Rede 

 
Ação 2320 – Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional 
 

• Número de alunos/profissionais de segurança pública formados 
• Taxa de desistência 
• Custo por profissional capacitado 
• Participação de Chats, fóruns 
• Taxa de aprovação 
• Número de monografias produzidas 
• Número de profissionais beneficiados por projetos de Qualidade de Vida 
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• Número de Estados da Federação contemplados com as ações 
• Relação entre instituições de segurança pública e alunos contemplados (mensuração da 

diversidade de instituições de segurança pública  presentes numa mesma turma, no caso dos 
cursos de pós-graduação) 

• Relação entre monografias produzidas e aplicação destes estudos em projetos, programas e 
ações em Segurança Pública 

• Relação dos resultados das pesquisas com a implementação da política nacional 
• Estamos desenvolvendo uma proposta de avaliação do impacto da educação, conforme 

recomendação pelos Órgãos de Controle, um desses esforços é a criação do próprio SAIESP 
e a contratação de consultoria especializada para elaboração de novos indicadores. 
 

Ação 8124 – Sistema Integrado de Prevenção da Violência e Criminalidade 

• Número de projetos apoiados 
• Número de profissionais capacitados  
• Relação entre a participação em Comissões Interministeriais e a indução de projetos 
• Situação da implementação da filosofia de Polícia Comunitária. 

 

Ação 8988 – Apoio ao Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública 

• Número de Unidades reaparelhadas 
• Número de Projetos analisados 
• Número de efetivo beneficiado. 

 
A política adotada com relação ao uso de armamento e munição letais de calibres 

compatíveis ao meio urbano, bem como o incentivo à aquisição de armamento e munições não 
letais, teve aceitação por parte dos Entes Federados e reflexos para a população, pois muitas vidas 
foram salvas dos estilhaçamentos de “balas perdidas”. No Estado do Rio de Janeiro, comparando o 
1º semestre de 2008 com igual período de 2009, houve redução no número de mortos por balas 
perdidas na ordem de 67%. 

Ação 8994 – Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de Informações Criminais 
 

• Número de cursos de análise criminal realizados 
• Quantidade de publicações de periódicos realizados 
• Quantidade de pesquisas realizadas 
• Número de seminários realizados para apresentação dos resultados das pesquisas 
• Número de profissionais qualificados em análise estatística 
• Número de pesquisadores apoiados pela SENASP para participação em eventos (congressos, 

seminários, colóquios, etc.). 
 

3 – Recursos Humanos 

a)Composição do Quadro de Recursos Humanos 

Composição do Quadro de Recursos Humanos 
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Situação apurada em 31/12/2009 

Regime do Ocupante do Cargo Lotação Efetiva Lotação Autorizada Lotação Ideal 

Estatutários 0,00 0,00 0,00 

Próprios 0,00 0,00 0,00 

Requisitados 0,00 0,00 0,00 

Celetistas 0,00 0,00 0,00 

Cargos de livre provimento 0,00 0,00 0,00 

Estatutários 0,00 0,00 0,00 

Não Estatutários 0,00 0,00 0,00 

Terceirizados 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 

Este item foi consolidado pelo Relatório de Gestão da UG 200330. 
 

4 – Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos 
M OVIMENTO DA CONTA CONTÁBIL 2.1.2.1.1.11.00  

UG 
CREDOR 

(CNPJ/CPF) 
SALDO INICIAL  

M OVIMENTO 

DEVEDOR 
M OVIMENTO 

CREDOR 
SALDO FINAL  

           

           

TOTAL            

Não se aplicam à natureza Jurídica desta Unidade Jurisdicionada 
 

5 – Pagamento de Restos a Pagar – Exercício de 2009 
Restos a Pagar Processados 

Ano de Inscrição Inscritos Cancelados Pagos A Pagar 

2008 0,00 0,00 0,00 0,00 

2007 35.810.464,88 0,00 35.772.909,08 37.555,80 

Restos a Pagar não Processados 

Ano de Inscrição Inscritos Cancelados Pagos A Pagar 

2008 11.015.818,49 304,32 10.631.910,89 383.603,28 

2007 8.304,32 304,32 8.000,00 0,00 

Observações 

 

I - Análise Crítica sobre a gestão do pagamento de Restos a Pagar de exercícios 

De uma maneira geral, os restos a pagar inscritos, processados ou não, foram executados no ano de 
sua inscrição.   
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6 – Informações sobre transferências no exercício  
 
I - Convênios Celebrados 

Concedente(s)  

UG / CNPJ Texto 

200331/ 00.394.494.0001-36 Todas as transferências elencadas abaixo ocorreram mediante convênio 

TIPO IDENTIFICAÇÃO CONVENENTE VALOR 
PACTUADO 

CONTRAPARTIDA 
PACTUADA 

REPASSE TOTAL 
ATÉ O 

EXERCICIO 

REPASSE NO 
EXERCICIO 

VIGÊNCIA 
SI
T 

INICIO TERMINO 

1 705132/2009 
ACRE  

63.606.479/0001-24 
1.010.000,00 10.700,00 999.300,00 999.300,00 18/12/2009 18/12/2010 0 

TOTAL ACRE 1.010.000,00 10.700,00 999.300,00 999.300,00   
    

1 724497/2009 
ALAGOAS  

12.200.226/0001-15 
100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2010 0 

TOTAL ALAGOAS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00     
  

1 707602/2009 
AMAPÁ  

04.243.026/0001-11  
1.320.455,75 332.482,51 987.973,24 987.973,24 18/12/2009 18/12/2011 0 

1 721753/2009 
AMAPÁ  

04.243.026/0001-11  
60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2010 0 

1 715445/2009 
AMAPÁ  

04.243.026/0001-11  
2.362.500,00 166.413,53 2.196.086,47 2.196.086,47 22/12/2009 22/12/2010 0 

1 715449/2009 
AMAPÁ  

04.243.026/0001-11  
431.690,40 431.690,40 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2010 0 

1 727160/2009 
AMAPÁ  

04.243.026/0001-11  
260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2010 0 

1 721944/2009 
AMAPÁ  

04.243.026/0001-11  
596.821,70 596.821,70 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2011 0 

TOTAL AMAPÁ 5.031.467,85 1.847.408,14 3.184.059,71 3.184.059,71     
  

1 715442/2009 
AMAZONAS  

01.804.019/0001-53  
100.212,00 100.212,00 0,00 0,00 23/12/2009 23/12/2010 0 

1 715458/2009 
AMAZONAS  

01.804.019/0001-53  
204.828,19 204.828,19 0,00 0,00 23/12/2009 23/12/2011 0 

1 722826/2009 
AMAZONAS  

01.804.019/0001-53  
296.254,90 296.254,90 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2011 0 

1 724708/2009 
AMAZONAS  

01.804.019/0001-53  
292.753,95 292.753,95 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2011 0 

1 731268/2009 
AMAZONAS  

01.804.019/0001-53  
302.004,51 302.004,51 0,00 0,00 31/12/2009 31/12/2010 0 

TOTAL AMAZONAS 1.196.053,55 1.196.053,55 0,00 0,00     
  

1 705133/2009 
BAHIA 

13.937.149/0001-43 
995.296,00 9.952,96 985.343,04 985.343,04 18/12/2009 18/12/2010 0 

TOTAL BAHIA 995.296,00 9.952,96 985.343,04 985.343,04     
  

1 715441/2009 
CEARÁ  

01.869.566/0001-17 
18.135,30 18.135,30 0,00 0,00 28/12/2009 28/12/2010 0 

1 727166/2009 
CEARÁ  

01.869.566/0001-17 
553.336,84 553.336,84 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2010 0 

TOTAL CEARÁ 571.472,14 571.472,14 0,00 0,00     
  

1 715457/2009 
DISTRITO FEDERAL  

00.394.718/0001-00  
73.678,21                      73.678,21  0,00  0,00 30/12/2009 30/12/2010 0 

1 900054/2009 
DISTRITO FEDERAL  

00.394.718/0001-00  
8.080,81 8.080,81 0,00  0,00 30/12/2009 30/12/2010 0 
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1 724143/2009 
DISTRITO FEDERAL  

00.394.718/0001-00  
2.071,50 2.071,50 0,00  0,00 30/12/2009 30/12/2010 0 

TOTAL DISTRITO FEDERAL 83.830,52 83.830,52 0,00 0,00     
  

1 707357/2009 
ESPÍRITO SANTO  
27.142.025/0001-86  

21.440,00 21.440,00 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2010 0 

TOTAL ESPÍRITO SANTO 21.440,00 21.440,00 0,00 0,00     
  

1 705145/2009 
GOIÁS  

01.409.606/0001-48  
327.000,00 3.270,00 323.730,00 323.730,00 23/12/2009 23/12/2010 0 

1 705583/2009 
GOIÁS  

01.409.606/0001-48  
9.333,01 9.333,01 0,00 0,00 29/12/2009 29/12/2011 0 

1 707358/2009 
GOIÁS  

01.409.606/0001-48  
893.465,72 41.714,82 851.750,90 851.750,90 23/12/2009 23/12/2010 0 

1 707360/2009 
GOIÁS  

01.409.606/0001-48  
50.328,25 50.328,25 0,00 0,00 29/12/2009 29/12/2010 0 

1 721815/2009 
GOIÁS  

01.409.606/0001-48  
15.120,00 15.120,00 0,00 0,00 31/12/2009 31/12/2010 0 

TOTAL GOIÁS 1.295.246,98 119.766,08 1.175.480,90 1.175.480,90     
  

1 728933/2009 
MARANHÃO 

06.354.500/0001-08 
219.250,00 219.250,00 0,00 0,00 31/12/2009 31/12/2010 0 

1 724500/2009 
MARANHÃO 

06.354.500/0001-08 
10.013,98 10.013,98 0,00 0,00 31/12/2009 31/12/2010 0 

TOTAL MARANHÃO 229.263,98 229.263,98 0,00 0,00     
  

1 705141/2009 
MATO GROSSO  

00.989.587/0001-03 
129.184,16 129.184,16 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2010 0 

1 705123/2009 
MATO GROSSO  

00.989.587/0001-03 
87.810,50 87.810,50 0,00 0,00 31/12/2009 31/12/2010 0 

1 705222/2009 
MATO GROSSO  

00.989.587/0001-03 
3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 31/12/2009 31/12/2010 0 

1 707359/2009 
MATO GROSSO  

00.989.587/0001-03 
162.664,12 162.664,12 0,00 0,00 23/12/2009 23/12/2010 0 

1 707356/2009 
MATO GROSSO  

00.989.587/0001-03 
111.112,00 111.112,00 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2010 0 

1 709743/2009 
MATO GROSSO  

00.989.587/0001-03 
804.999,90 80.499,99 724.499,91 724.499,91 23/12/2009 23/12/2010 0 

1 723098/2009 
MATO GROSSO  

00.989.587/0001-03 
198.631,35 198.631,35 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2010 0 

1 723092/2009 
MATO GROSSO  

00.989.587/0001-03 
68.637,79 68.637,79 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2010 0 

TOTAL MATO GROSSO 1.566.039,82 841.539,91 724.499,91 724.499,91     
  

1 705142/2009 
MATO GROSSO DO 

SUL  03.015.475/0001-
40 

6.895,08 6.895,08 0,00 0,00 31/12/2009 31/12/2010 0 
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1 704407/2009 
MATO GROSSO DO 

SUL  03.015.475/0001-
40 

6.979.361,85 69.793,62 6.909.568,23 6.909.568,23 23/12/2009 23/12/2010 0 

1 709744/2009 
MATO GROSSO DO 

SUL  03.015.475/0001-
40 

1.160.033,05 12.074,25 1.147.958,80 1.147.958,80 23/12/2009 23/12/2010 0 

1 715511/2009 
MATO GROSSO DO 

SUL  03.015.475/0001-
40 

19.962,60 19.962,60 0,00 0,00 23/12/2009 23/12/2010 0 

1 715514/2009 
MATO GROSSO DO 

SUL  03.015.475/0001-
40 

10.102,00 10.102,00 0,00 0,00 31/12/2009 31/12/2010 0 

1 716811/2009 
MATO GROSSO DO 

SUL  03.015.475/0001-
40 

6.992,97 6.992,97 0,00 0,00 29/12/2009 29/12/2011 0 

1 724795/2009 
MATO GROSSO DO 

SUL  03.015.475/0001-
40 

13.216,00 13.216,00 0,00 0,00 31/12/2009 31/12/2011 0 

TOTAL MATO GROSSO DO SUL 8.196.563,55 139.036,52 8.057.527,03 8.057.527,03     
  

1 705168/2009 
MINAS GERAIS 

03.389.126/0001-98 
20.640,00 20.640,00 0,00 0,00 31/12/2009 31/12/2010 0 

TOTAL MINAS GERAIS 20.640,00 20.640,00 0,00 0,00     
  

1 724707/2009 
PARÁ  

05.054.495/0001-01 
10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2010 0 

TOTAL PARÁ 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00     
  

1 705140/2009 
PARAÍBA  

08.730.095/0001-00 
9.998,97 9.998,97 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2010 0 

1 707643/2009 
PARAÍBA  

08.730.095/0001-00 
9.169,99 9.169,99 0,00 0,00 31/12/2009 31/12/2010 0 

1 715390/2009 
PARAÍBA  

08.730.095/0001-00 
1.922.705,76 19.227,06 1.903.478,70 1.903.478,70 28/12/2009 28/12/2010 0 

1 716638/2009 
PARAÍBA  

08.730.095/0001-00 
1.707.745,20 17.077,46 1.690.667,74 1.690.667,74 28/12/2009 28/12/2010 0 

1 722371/2009 
PARAÍBA  

08.730.095/0001-00 
1.742.950,00 17.429,50 1.725.520,50 1.725.520,50 28/12/2009 28/12/2010 0 

TOTAL PARAÍBA 5.392.569,92 72.902,98 5.319.666,94 5.319.666,94     
  

1 724513/2009 
PARANÁ  

76.416.932/0001-81 
200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2010 0 

TOTAL PARANÁ 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00     
  

1 705139/2009 
PERNAMBUCO  

02.960.040/0001-00 
9.994,21 9.994,21 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2010 0 

TOTAL PERNAMBUCO 9.994,21 9.994,21 0,00 0,00     
  

1 707179/2009 
PIAUÍ  

06.553.549/0001-90 
7.684,00 7.684,00 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2010 0 

1 709745/2009 
PIAUÍ  

06.553.549/0001-90 
1.637,13 1.637,13 0,00 0,00 23/12/2009 23/12/2010 0 
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1 715402/2009 
PIAUÍ  

06.553.549/0001-90 
11.190,00 11.190,00 0,00 0,00 23/12/2009 23/12/2010 0 

1 716696/2009 
PIAUÍ  

06.553.549/0001-90 
1.653,66 1.653,66 0,00 0,00 23/12/2009 23/12/2011 0 

1 724776/2009 
PIAUÍ  

06.553.549/0001-90 
3.317,00 3.317,00 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2010 0 

TOTAL PIAUÍ 25.481,79 25.481,79 0,00 0,00     
  

1 707196/2009 
RIO GRANDE DO 

NORTE  
08.241.739/0001-05 

2.628,60 2.628,60 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2010 0 

1 707195/2009 
RIO GRANDE DO 

NORTE  
08.241.739/0001-05 

2.850,00 2.850,00 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2010 0 

1 716589/2009 
RIO GRANDE DO 

NORTE  
08.241.739/0001-05 

994.819,18 14.517,60 980.301,58 980.301,58 28/12/2009 28/12/2011 0 

1 724524/2009 
RIO GRANDE DO 

NORTE  
08.241.739/0001-05 

32.369,87 32.369,87 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2010 0 

1 724503/2009 
RIO GRANDE DO 

NORTE  
08.241.739/0001-05 

10.120,00 10.120,00 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2010 0 

1 723113/2009 
RIO GRANDE DO 

NORTE  
08.241.739/0001-05 

78.265,98 78.265,98 0,00 0,00 31/12/2009 31/12/2010 0 

TOTAL RIO GRANDE DO NORTE 1.121.053,63 140.752,05 980.301,58 980.301,58     
  

1 707207/2009  
RIO GRANDE DO 

SUL  87.958.583/0001-
46 

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2010 0 

TOTAL RIO GRANDE DO SUL 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00     
  

1 705138/2009 
RONDÔNIA  

00.394.585/0001-71 
952.500,00 52.500,00 900.000,00 900.000,00 18/12/2009 18/12/2010 0 

1 705136/2009 
RONDÔNIA  

00.394.585/0001-71 
827.901,13 82.044,00 745.857,13 745.857,13 18/12/2009 18/12/2010 0 

1 705128/2009 
RONDÔNIA  

00.394.585/0001-71 
1.084.532,40 84.532,40 1.000.000,00 1.000.000,00 18/12/2009 18/12/2010 0 

1 705149/2009 
RONDÔNIA  

00.394.585/0001-71 
104.160,00 4.160,00 100.000,00 100.000,00 18/12/2009 18/12/2010 0 

1 705144/2009 
RONDÔNIA  

00.394.585/0001-71 
573.463,72 6.000,00 567.463,72 567.463,72 18/12/2009 18/12/2010 0 

1 705587/2009 
RONDÔNIA  

00.394.585/0001-71 
1.257.608,26 13.000,00 1.244.608,26 1.244.608,26 18/12/2009 18/12/2010 0 

TOTAL RONDÔNIA 4.800.165,51 242.236,40 4.557.929,11 4.557.929,11     
  

1 707202/2009 
RORAIMA 

84.012.012/0001-26 
11.553,27 11.553,27 0,00 0,00 31/12/2009 31/12/2011 0 

1 724511/2009 
RORAIMA 

84.012.012/0001-26 
56.108,78 56.108,78 0,00 0,00 31/12/2009 31/12/2010 0 

1 721946/2009 
RORAIMA 

84.012.012/0001-26 
18.378,98 18.378,98 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2011 0 

1 721859/2009 
RORAIMA 

84.012.012/0001-26 
14.800,00 14.800,00 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2011 0 

TOTAL RORAIMA 100.841,03 100.841,03 0,00 0,00     
  

1 704365/2009 
SANTA CATARINA 
82.951.294/0001-00 

152.542,08 152.542,08 0,00 0,00 7/10/2009 7/10/2010 0 
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1 709746/2009 
SANTA CATARINA 
82.951.294/0001-00 

2.557,40 2.557,40 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2011 0 

1 709748/2009 
SANTA CATARINA 
82.951.294/0001-00 

50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2011 0 

1 715469/2009 
SANTA CATARINA 
82.951.294/0001-00 

60.300,00 60.300,00 0,00 0,00 29/12/2009 29/12/2010 0 

1 715463/2009 
SANTA CATARINA 
82.951.294/0001-00 

5.247,00 5.247,00 0,00 0,00 29/12/2009 29/12/2011 0 

1 716577/2009 
SANTA CATARINA 
82.951.294/0001-00 

23.100,00 23.100,00 0,00 0,00 29/12/2009 29/12/2011 0 

1 716570/2009 
SANTA CATARINA 
82.951.294/0001-00 

4.997,20 4.997,20 0,00 0,00 29/12/2009 29/12/2011 0 

1 720650/2009 
SANTA CATARINA 
82.951.294/0001-00 

4.884,00 4.884,00 0,00 0,00 31/12/2009 31/12/2010 0 

1 720649/2009 
SANTA CATARINA 
82.951.294/0001-00 

7.947,00 7.947,00 0,00 0,00 31/12/2009 31/12/2010 0 

1 728561/2009 
SANTA CATARINA 
82.951.294/0001-00 

3.820,00 3.820,00 0,00 0,00 31/12/2009 31/12/2010 0 

TOTAL SANTA CATARINA 315.394,68 315.394,68 0,00 0,00     
  

1 705125/2009 
SÃO PAULO  

46.377.800/0001-27 
19.999,20 19.999,20 0,00 0,00 28/12/2009 28/12/2010 0 

TOTAL SÃO PAULO 19.999,20 19.999,20 0,00 0,00     
  

1 705130/2009  13.128.798/0021-47 10.094,96 10.094,96 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2010 0 

1 705147/2009 
SERGIPE  

13.128.798/0021-47 
459.877,25 38.102,45 421.774,80 421.774,80 23/12/2009 23/12/2010 0 

1 709747/2009 
SERGIPE  

13.128.798/0021-47 
771.827,10 9.317,38 762.509,72 762.509,72 29/12/2009 29/12/2010 0 

1 724504/2009 
SERGIPE  

13.128.798/0021-47 
17.294,00 17.294,00 0,00 0,00 31/12/2009 31/12/2010 0 

1 724840/2009 
SERGIPE  

13.128.798/0021-47 
8.039,92 8.039,92 0,00 0,00 31/12/2009 31/12/2010 0 

TOTAL SERGIPE 1.267.133,23 82.848,71 1.184.284,52 1.184.284,52     
  

1 705126/2009 
TOCANTINS  

25.053.109/0001-18 
909.404,20 9.095,00 900.309,20 900.309,20 23/12/2009 23/12/2010 0 

1 705234/2009 
TOCANTINS  

25.053.109/0001-18 
17.456,00 17.456,00 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2011 0 

1 707203/2009 
TOCANTINS  

25.053.109/0001-18 
3.692,52 3.692,52 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2010 0 

1 707206/2009 
TOCANTINS  

25.053.109/0001-18 
911.522,00 9.115,28 902.406,72 902.406,72 23/12/2009 23/12/2010 0 

1 715433/2009 
TOCANTINS  

25.053.109/0001-18 
10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2010 0 

TOTAL TOCANTINS 1.852.074,72 49.358,80 1.802.715,92 1.802.715,92   
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1 721835/2009 
ALEGRETE/RS   

87.896.874/0001-57 
17.800,00 17.800,00 0,00 0,00 28/12/2009 28/12/2010 0 

1 723696/2009 
AMPARO/SP  

43.465.459/0001-73 
82.135,96 82.135,96 0,00 0,00 31/12/2009 31/12/2010 0 

1 717915/2009 
ARARANGUA/SC  
82.911.249.0001-13 

82.135,96 82.135,96 0,00 0,00 31/12/2009 31/12/2010 0 

1 723753/2009 
BARRA MANSA/RJ  
28.695.658/0001-84 

21.750,85 21.750,85 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2011 0 

1 724468/2009 
BOM CONSELHO/PE  

11.285.954/0001-04 
4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2011 0 

1 713621/2009 
CAMARAGIBE/PE  
08.260.663/0001-57 

15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 23/12/2009 23/12/2011 0 

1 723771/2009 
CAMPO DOS 

GOYTACAZES/RJ  
29.116.894/0001-61 

430.949,00 8.619,00 422.330,00 422.330,00 30/12/2009 30/12/2011 0 

1 727177/2009 
CASCÁVEL/PR  

76.208.867/0001-07 
53.200,00 53.200,00 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2011 0 

1 723765/2009 
CURITIBA/PR  

76.417.005/0001-86 
87.000,00 87.000,00 0,00 0,00 31/12/2009 31/12/2011 0 

1 900119/2009 
DOURADOS/MS  

03.155.926.0001-44 
14.219,88 14.219,88 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2011 0 

1 723720/2009 
ELIAS FAUSTO/SP  
44.723.740.0001-21 

5.304,00 5.304,00 0,00 0,00 31/12/2009 31/12/2010 0 

1 722415/2009 
ESTEIO/RS  

88.150.495.0001-86 
71.544,00 71.544,00 0,00 0,00 20/12/2009 20/12/2011 0 

1 900050/2009 
EUNÁPOLIS/BA  

16.233.439/0001-02 
4.313,00 4.313,00 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2011 0 

1 723749/2009 
FEIRA DE 

SANTANA/BA  
14.043.574/0001-51 

4.670,00 4.670,00 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2011 0 

1 716131/2009 
FORTALEZA/CE  

07.954.605/0001-60 
5.930,00 5.930,00 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2010 0 

1 728149/2009 
FRANCA/SP   

47.970.769/0001-04 
51.900,00 51.900,00 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2011 0 

1 723744/2009 
IGARASSU/PE  

10.359.560/0001-90 
6.080,00 6.080,00 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2011 0 

1 723724/2009 
ILHA SOLTEIRA/SP  
59.754.648/0001-04 

2.993,38 2.993,38 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2011 0 

1 900043/2009 
ILHEUS/BA  

13.672.597/0001-62 
606.715,20 6.715,20 600.000,00 600.000,00 28/12/2009 28/12/2011 0 

1 900028/2009 
ITABUNA/BA  

14.147.490/0001-68 
654.360,00 7.360,00 647.000,00 647.000,00 28/12/2009 28/12/2011 0 

1 723756/2009 
ITAPETINGA/BA  
13.751.102/0001-90 

4.219,68 4.219,68 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2011 0 

1 720654/2009 
ITATIBA/SP  

50.122.571.0001-77 
19.812,00 19.812,00 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2011 0 

1 900036/2009 
ITORORÓ/BA  

13.752.993/0001-08 
3.260,00 3.260,00 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2011 0 

1 717354/2009 
MANGARATIBA/RJ  
29.138.310/0001-59 

119.971,00 2.399,42 117.571,58 117.571,58 28/12/2009 28/12/2011 0 

1 724099/2009 
MARACANAÚ/CE  
07.605.850/0001-62 

13.500,00 13.500,00 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2010 0 
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1 727186/2009 
MUCAJAÍ/RR  

04.056.198/0001-86 
10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 31/12/2009 31/12/2011 0 

1 724113/2009 
NOVA IGUAÇÚ/RJ   
29.138.278/0001-01 

35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2010 0 

1 723759/2009 
PETROLANDIA/PE  
10.106.235/0001-16 

4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2011 0 

1 717371/2009 
PIRACIBACA/SP  

46.341.038.0001-29 
25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 29/12/2009 29/12/2011 0 

1 723767/2006 
PONTA GROSSA/PR  
76.175.884/0001-87 

6.245,00 6.245,00 0,00 0,00 31/12/2009 31/12/2011 0 

1 723713/2009 
RONDONOPOLIS/MT  

03.3471010001-21 
29.864,00 29.864,00 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2011 0 

1 713603/2009 
SANTA CRUZ DO 
CAPIBARIBE/PE  

10.091.569/0001-63 
574.982,00 10.000,00 564.982,00 564.982,00 28/12/2009 28/12/2011 0 

1 721851/2009 
SANTA ROSA/RS   
88.546.890/0001-82 

17.702,00 17.702,00 0,00 0,00 28/12/2009 28/12/2010 0 

1 717369/2009 
SANTOS/SP   

58.200.015.0001-83 
57.940,00 57.940,00 0,00 0,00 31/12/2009 31/12/2011 0 

1 721843/2009 
SÃO BORJA/RS        

88.489.786/0001-01 
20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2010 0 

1 722419/2009 
SÃO FELIX DO 

CORIBE/BA  
16.430.951/0001-30 

1.224,67 1.224,67 0,00 0,00 30/12/2009 30/12/2010 0 

1 720562/2009 
SURUBIM/PE  

11.361.862/0001-66 
445.261,00 4.800,00 440.461,00 440.461,00 28/12/2009 28/12/2011 0 

 
 
1 - Análise Critica sobre a situação da gestão das transferências vigentes no exercício e seus 
efeitos no médio e longo prazo: 

O Programa SUSP estabeleceu metas relativas à redução da violência e 
criminalidade, por meio das ações estruturais. Do ponto de vista das transferências voluntárias, 
consideramos positivos os investimentos, pois propiciou aos Entes Federados a implementação de 
ações que ampliarão a capacidade operativa e a força policial no desenvolvimento de suas 
atividades. 

 
Além das transferências voluntárias, a SENASP tem incentivado o fomento de 

políticas públicas (Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública – RENAESP; Ensino à 
Distância – Perícia, Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública, entre outras) que 
seguramente trarão resultados impactantes para a segurança pública no médio e no longo prazo. 

   
7 – Informações sobre as Entidades fechadas de previdência complementar 

Não se aplica à natureza jurídica desta Unidade Jurisdicionada 
 

8 – Demonstrativo do fluxo financeiro de projetos ou programas financiados 
com recursos externos 
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Discriminação (código do projeto, descrição, finalidade e organismo financiador) 

 
Empréstimo Contratado (ingressos externos) Contrapartida Nacional 

Previsto  Realizado Previsto Realizado 

Valor das transferências de recursos 

Motivo Valor no ano Valor acumulado no projeto 

Amortizações   
Juros   

Comissão de 
compromisso 

  

Outros    
Em caso de não se ter atingido a conclusão total ou de etapa de projeto 

Motivos que impediram ou inviabilizaram o atingimento Providências adotadas para correção 

Não se aplica à natureza jurídica desta Unidade Jurisdicionada 
 
 
9  –  Renúncia Tributária concedida pela Unidade Jurisdicionada 

Tributo Legislação 

Natureza da Renúncia 

(LRF, art. 14, § 1º) 

Objetivos Sócio-Econômicos 
Contrapartida 

Exigida 

        

          

     

Não se aplica à natureza jurídica desta Unidade Jurisdicionada 
 

10 –  Resultado da avaliação do impacto sócio-econômico das operações de 
fundo 

Não se aplica à natureza jurídica desta Unidade jurisdicionada 
 

11 – Deliberação dos órgãos de Controle 
 
I - Recomendações do órgão ou Unidade de Controle Interno 

1. Número de relatório  

2. Descrição da Recomendação  

3. Setor responsável pela implementação  

4. Providências adotadas (ou justificativas para o caso de 
não cumprimento) 
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II -  Determinações e recomendações do TCU 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:   Código 

SIORG 

Ministério da Justiça 316 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 

Expedida 

01  5.202/2009-TCU-2ª 

Câmara 
   

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código 

SIORG 

Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça 9053 

Descrição da Deliberação 

b) Determinar à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça que: 

b-1) reexamine a prestação de contas relativa ao convênio nº 022/2002, celebrado com o Governo do Estado do 
Amazonas, em vista dos indícios de irregularidades na dos recursos federais suscitados nos presentes autos, e instaure 
tomada de contas especial, se for o caso, a ser remetida à Secretaria Federal de Controle Interno no prazo de 60 dias, 

e encaminhe a este Tribunal informações sobre as conclusões e providências adotadas. 

b-2) adote providências, se ainda não o fez, no sentido de apurar integralmente os indícios de irregularidades 
suscitados nos presentes autos em relação ao convênio nº 132/2002, celebrado com o Governo do Amazonas, e 
instaure tomada de contas especial, se for o caso, a ser remetida à Secretaria Federal de Controle Interno no prazo de 

60 dias, e encaminhe a este Tribunal informações sobre as conclusões e providências adotadas. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela implementação Código 

SIORG 

Coordenação Geral de Fiscalização de Convênios do DEAPSEG 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento 

Convênio 022/2002: 

- providenciado o estorno da aprovação da prestação de contas do convênio 022/2002. 

- a prestação de contas aguarda oportunidade de nova análise em razão da ínfima força de trabalho do setor 

responsável em relação a extraordinária demanda. 

Convênios 132/2002: 
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Prestação de contas encaminhada a Área Técnica responsável pelo Programa para priorização da análise em 

13.11.2009. 

Síntese dos resultados obtidos 

  

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

As dificuldades se consubstanciam em razão da antiguidade do convênio e a rotatividade das gestões o que dificulta a 

colheita e recuperação de informações “in loco”. 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 

Expedida 

02  901/2009-TCU-Plenário   Ofício 278/2009-

TCU/SECEX-AP 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código 

SIORG 

Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça 9053 

Descrição da Deliberação 

Concede novo e improrrogável prazo de 60 dias para conclusão da Tomada de Contas dos convênios 086/2003 e 

095/2003, celebrados com o Estado do Amapá. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela implementação Código 

SIORG 

Coordenação Geral de Fiscalização de Convênios do DEAPSEG 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento 

- emissão do Ofício 3619, de 17 de junho de 2009, a SECEX-PA, comunicando a conclusão e encaminhamento da 

TCE referente ao convênio 086/2003 e instauração de Tomada de Contas Especial referente ao Convênio 095/2003. 

- Emissão de Ofício CGFIS nº 3618, de 16 de junho de 2009, a SSP/AP comunicando o início de Tomada de Contas 

Especial referente ao convênio 095/2003, com inscrição no SIAFI. 

- Emissão de Memorando nº 3072, de 19 de junho de 2009, encaminhando cópia dos Ofícios 3620, 3588 e 3619 a 

Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Justiça. 

Síntese dos resultados obtidos 

  

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

Unidade Jurisdicionada 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
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3  
Acórdão nº 
1142/2009 

   

 Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

SENASP 9053 

Descrição da Deliberação: 

Cumprimento total das recomendações contidas no acórdão 1142/2009. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Secretaria Nacional de Segurança Pública 9053 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  
 

RREECCOOMMEENNDDAAÇÇÃÃOO  SSIITTUUAAÇÇÃÃOO  

99..11..11..  EEXXEECCUUTTAADDOO  

99..11..22..  NNÃÃOO  AAPPLLIICCÁÁVVEELL  

99..11..33..  EEXXEECCUUTTAADDOO  

99..22..11  EEXXEECCUUTTAADDOO  

99..22..22  EEXXEECCUUTTAADDOO  

99..22..33  EEXXEECCUUTTAADDOO  

99..22..44  EEXXEECCUUTTAADDOO  

99..22..55  EEXXEECCUUTTAADDOO  

99..22..66  EEXXEECCUUTTAADDOO  

99..22..77  EEXXEECCUUTTAADDOO  

99..22..88  NNÃÃOO  AAPPLLIICCÁÁVVEELL    

99..22..99  EEXXEECCUUTTAADDOO  

Síntese dos resultados obtidos 

 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
O atendimento das recomendações elaboradas pelo TCU evidencia a pertinência das mesmas, que buscaram, trazer 
para a SENASP a necessidade de valorizar como fundamento da implantação do Sistema Único de Segurança Pública, 
as ações relacionadas à difusão dos direitos humanos, à formação e capacitação dos profissionais de segurança 
pública, à constituição e o uso dos sistemas de informação, a aproximação da polícia com a comunidade e o 
fortalecimento do controle externo e interno das ações dos profissionais de segurança pública. 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

2  
Acórdão nº 
2648/2009 

   

 Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

SENASP  

Descrição da Deliberação: 
Cumprimento total das recomendações contidas no acórdão 2648/2009. 
 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Secretaria Nacional de Segurança Pública  

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  
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RREECCOOMMEENNDDAAÇÇÃÃOO  SSIITTUUAAÇÇÃÃOO  

11..55..22..11..  EEXXEECCUUTTAADDOO  

11..55..22..22..  EEXXEECCUUTTAADDOO  

11..55..22..33..  EEXXEECCUUTTAADDOO  

11..55..22..44..  EEXXEECCUUTTAADDOO  

11..55..22..55..  EEXXEECCUUTTAADDOO  

11..55..22..66..  NNÃÃOO  AAPPLLIICCÁÁVVEELL  

11..55..22..77..  EEXXEECCUUTTAADDOO  

Síntese dos resultados obtidos 

 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 

As aplicações das recomendações foram realizadas dentro do previsto, e auxiliou o trabalho desta Secretaria.  

 
 

12 – Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e pensão 
praticados no exercício  
 

ATOS QUANTIDADE REGISTROS NO SISAC  
Quantidade 

Admissão 00 00 

Desligamento 00 00 

Aposentadoria 00 00 

Pensão 00 00 

Esta unidade não pratica atos dessa natureza, tendo em vista a existência de Órgão 
responsável pela Área de Pessoal no Ministério 
 
13 - Registros atualizados  no sistema integrado de administração de serviços 
gerais – SIASG e no SICONV sistema  de gestão de convênios, contratos de 
repasse e termos de parceria – SICONV, conforme o art. 19 da Lei 11.768 de 14 
de agosto de 2008. 
 

Os Convênios, Acordos de Cooperação Técnica e Termos de Parcerias celebrados no 
exercício de 2008, bem como os Termos de Parceria referentes ao exercício de 2009, estão 
registrados no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG. Os convênios 
celebrados em 2009 estão registrados no Portal dos Convênios – SICONV, conforme dispões no art. 
19 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008. 

 
14 – Outras informações consideradas, pelos responsáveis, relevantes para 
demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão. 
 
 
15 – Informações Contábeis da Gestão 
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DECLARAÇÃO DO CONTADOR  
DECLARAÇÃO COM RESSALVA  

Denominação completa (UJ): Código da UG: 
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA   200331 

 
 
Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Siafi (Balanços Orçamentário, Financeiro e 

Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964), 
refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta 
Relatório de Gestão, EXCETO no tocante às restrições contábeis registradas no SIAFI. 

 
 Para emissão da declaração, foram considerados os seguintes critérios: 

• A verificação da adequação dos demonstrativos teve como base a legislação e as práticas contábeis 
adotadas pelo Governo Federal; 

• O acompanhamento, a análise e as orientações de ajustes da execução contábil dos atos de gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial da Unidade Gestora foram realizados pela Setorial de Contabilidade 
do Ministério da Justiça, via SIAFI; e 

• A análise dos documentos de suporte foi realizada pela Unidade Gestora e registrada a Conformidade de 
Registro de Gestão no SIAFI. 

 
 

 Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.  
 

Local  Brasília-DF Data  04 de março de 
2010 

Contador Responsável José Carlos Gomes CRC nº  DF 9.261/O-7 

 
 


