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_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Senhor Coordenador-Geral,  

 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201503657, e 

consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01, 

de 06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de 

contas anual apresentada pela SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA 

PÚBLICA – SENASP, consolidando as informações sobre a gestão do Fundo Nacional 

de Segurança Pública (FNSP). 

 

1. Introdução 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 10/07/2015 a 23/07/2015, por 

meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício 

sob exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade auditada, em 

estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 

Quanto à atuação dos trabalhos de auditoria, ressalte-se a definição de escopo de 

trabalho acordado entre a CGU e a SECEX/DEFESA – TCU pela verificação, por 

amostragem de: avaliação dos resultados do Programa 2070, Ação 20IC – ENAFRON; 

avaliação da gestão de pessoas, mais especificamente quanto aos colabores eventuais 

atuantes na Senasp e Força Nacional; avaliação da gestão de transferências no âmbito da 

Ação 20IC; avaliação da gestão de compras e contratações também no âmbito desta 

ação orçamentária. 

O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos 

Trabalhos, que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de 
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Auditoria, que contém o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em 

subsídio ao julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da 

União – TCU. 

Registra-se que os Achados de Auditoria apresentados neste relatório foram 

estruturados em Programas e Ações Orçamentárias organizados em títulos e subtítulos, 

respectivamente, segundo os assuntos com os quais se relacionam diretamente. 

Cabe destacar que nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

 

2. Resultados dos trabalhos 

 

De acordo com o escopo de auditoria firmado, por meio da Ata de Reunião realizada em 

24/11/2014, entre SFC/DS/DSSEG - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de 

Justiça e Segurança Pública e a Secex Defesa - Secretaria de Controle Externo da 

Defesa Nacional e da Segurança Pública do Tribunal de Contas da União, foram 

efetuadas as seguintes análises: 

 

2.1 Avaliação da Conformidade das Peças 

Para fins de avaliação da Conformidade das Peças, determinado pela DN TCU nº 

140/2014, foram realizadas consultas, por amostragem não probabilística, em sistemas 

da administração pública federal (Siafi; Siconv; Portal da Transparência) para verificar 

a consistência das informações prestadas no Relatório de Gestão, no que diz respeito aos 

valores e cálculos disponibilizados. Nesse sentido, verificou-se o seguinte: 

 

No item 4.2 – Programação Orçamentária e Financeira e Resultados Alcançados (Pag. 

54/55), mais especificamente no item 4.2.1 – Objetivo, identificou-se no “sequencial 8” 

erro quanto a meta realizada em 2014 e no percentual de realização decorrente desse 

ajuste evidenciado no Quadro A.4.1 – Objetivo fixado pelo PPA por: 

 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Aprimorar o combate à criminalidade, com ênfase em medidas de prevenção, assistência, 

repressão e fortalecimento das ações integradas para superação do tráfico de pessoas, drogas, 

armas, lavagem de dinheiro e corrupção, enfrentamento de ilícitos característicos da região de 

fronteira e na intensificação da fiscalização do fluxo migratório.  

Código 0825 Órgão Ministério da Justiça 

Programa Segurança Pública com Cidadania Código 2070 

 METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS 

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade 

medida 

a)Prevista 

2015 

b)Realizada 

em 2014 

c)Realizada 

até 2014 

d)% 

Realização 

(c/a) 

1 

Aparelhamento de 40 

Núcleos de Inteligência nas 

regiões de Fronteira 

(polícias estaduais) - Plano 

Estratégico de Fronteiras 

un 40 17 28 70% 

2 

Fomentar a realização de 08 

operações simultâneas e 

integradas em todos os arcos 

da fronteira (norte, sul e 

central) coordenadas pelos 

un 08 02 13 163% 
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órgãos estaduais de 

segurança Pública 

3 

Implantação de Sistemas de 

videomonitoramento em 64 

municípios de fronteira 

un 64 00 11 17% 

4 

Implantação de 11 Sistemas 

de Radiocomunicação com 

abrangência de 140 

municípios 

un 11 00 00 0% 

5 

Implantação de 11 Gabinetes 

de Gestão Integrada de 

Fronteira (GGI-F) ou 

Câmaras temáticas de 

Fronteira no âmbito Estadual 

un 11 0 11 100% 

6 

Modernizar e reestruturar 

512 unidades operacionais 

das polícias estaduais dos 11 

estados fronteiriços 

un 512 356 606 118% 

7 

Realizar 01 pesquisa sobre 

segurança pública nos 11 

Estados de Fronteira 

un 01 01 01 100% 

8 

Realizar 5.314.891 ações de 

fiscalização de pessoas, 

veículos, aeronaves e 

embarcações nas fronteiras 

no período de 2012 a 2015. 

un 5.314.891 4.457.129 18.630.904 350,54% 

9 

Elaboração de um Plano de 

Aviação em Segurança 

Pública para os Estados 

Fronteiriços - Plano 

Estratégico de Fronteiras 

01 01 0 1 100% 

 

No que se refere à informação que trata sobre a Meta 08: Realizar 5.314.891 ações de 

fiscalização de pessoas, veículos, aeronaves e embarcações nas fronteiras no período 

de 2012 a 2015 (Pág. 60), sugeriu-se modificar o extenso, com finalidade de adequar a 

informação à mudança apresentada no quantitativo de fiscalização efetuada no quadro 

demonstrativo acima: 

 

Execução da meta: Preliminarmente, ressaltamos que essa meta é 

compartilhada com as ações dos órgãos federais, dentre os quais DPF, 

DPRF, Receita, Força Nacional, Forças Armadas.  A parte referente à 

Senasp é executada pela Força Nacional e as Polícias Militares, Civis, 

Perícia e Bombeiros atuam cotidianamente em todos os 588 (quinhentos 

e oitenta e oito) municípios da fronteira brasileira, sendo que a 

sistematização desses dados requer um esforço concentrado por parte 

dos estados.  

Os dados foram fornecidos pelos Estados RS, SC, PR, MT, MS, RO, AC, 

AM, RR, AP e PA, que fazem parte da ENAFRON, referindo-se à 

abordagem de pessoas, veículos e embarcações. 

Desta forma, no período de 2012-2014, as forças de segurança 

estaduais, localizadas na faixa de fronteira e a Força Nacional, 

realizaram 18.630.904 (dezoito milhões, seiscentos e trinta mil, 

novecentos e quatro) fiscalizações. Desse número, 4.457.129 (quatro 

milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, cento e vinte nove) foram 

realizadas em 2014, o que representa 84% da meta cumprida, se 

tomarmos como referência, apenas as ações realizadas pelos estados de 

fronteiras e pela Força Nacional. Considerando o triênio, foram 
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realizadas 33.267.285 (trinta e três milhões, duzentos e sessenta sete mil, 

duzentos e oitenta e cinco) fiscalizações, representando 350,54% da 

meta inicial. 

Fatores intervenientes: Uma das maiores dificuldades existentes é o 

estabelecimento de uma rotina e procedimentos para coleta de 

informações por parte dos estados fronteiriços, sendo que antes da 

implantação da ENAFRON, alguns estados não realizavam esse tipo de 

coleta, dificultando a análise de dados e geração de informação. 

 

Quanto ao Item 5.1.6.7 – que trata sobre “As despesas por modalidade de licitação do 

tipo pregão são executadas diretamente pela Coordenação-Geral de Logística – CGL – 

do Ministério da Justiça, bem como as contratações por Dispensa e Inexigibilidade 

referente à informação: “O valor referente ao pagamento de diárias se refere aos 

profissionais mobilizados junto à Força Nacional, assim como aos profissionais 

capacitados a ministrar cursos das Instruções de Nivelamento do Conhecimento – INC” 

inserir a informação: “inclui, ainda, todas as diárias pagas a colaboradores pela 

SENASP”. 

 

Quanto à informação referente à Meta 4: Apoiar 420 projetos de reaparelhamento nos 

órgãos e instituições de segurança privada pública nos Estados, Distrito Federal e 

Municípios (Páginas 99/100), recomendou-se substituir o conteúdo, conforme a seguir, 

uma vez que a aquisição não foi finalizada: 

 

Execução da meta: Os Corpos de Bombeiros Militares de todo o Brasil 

serão beneficiados pela doação de 48 (quarenta e oito) veículos Auto 

Bomba Tanque – ABT–, em 2014, perfazendo um total de R$ 

22.349.991,00 (vinte e dois milhões, trezentos e quarenta e nove mil, 

novecentos e noventa e um reais) investidos pela SENASP na aquisição 

destes objetos. A motivação se deu por meio de pesquisa, junto aos 27 

(vinte e sete) Corpos de Bombeiros Militares das Unidades Federativas, 

em que se apontou que a média do ano de fabricação dos caminhões 

ABTs existentes nas capitais brasileiras é de 2002, tendo, portanto, uma 

média de 10 anos de uso. Outro aspecto constatado foi que 16 UFs não 

possuem ao menos um veículo tipo ABT por posto de bombeiros. Diante 

do cenário de excesso de uso, aliado as demandas reprimidas de 

ocorrências, foi iniciado um processo de Registro de Preços para a 

aquisição imediata de 27 ABTs (um para cada CBM), sendo adquirido 

posteriormente mais 16 ABTs (saldo restante da Ata de R.P.), com vistas 

a esgotar a demanda levantada na pesquisa feita com os Corpos de 

Bombeiros Militares do Brasil. Ao final do exercício de 2014, detectou-

se a possibilidade de aditivar os contratos assinados para a aquisição 

dos 27 ABTs (aquisição imediata), devido à disponibilidade 

orçamentária, sendo adquirido mais 05 ABTs (acréscimo de 25%, art. 

65, inciso II, §1º lei 8.666/93), nos lotes que possibilitavam a realização 

dos aditivos (tendo em vista a aquisição regionalizada), totalizando a 

quantidade de 48 veículos ABTs. 

 

 

 

 

 

  #/Fato## 
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2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

Neste item procedeu-se à avaliação dos resultados qualitativos e quantitativos da 

Senasp, especificamente no que tange à ação 20IC – Estratégia Nacional em Segurança 

Pública nas Fronteiras – ENAFRON, considerando sua relevância e repercussão junto 

aos Estados e Municípios de fronteira, sujeitos à entrada e saída de drogas, pessoas e 

mercadorias. Nessas localidades a forma de aplicação dos recursos orçamentários 

federais ocorre mediante ação conjunta da Senasp, em parceria com as respectivas 

Secretarias de Segurança dos Estados, ou por ações descentralizadas, por meio de 

convênios, com a finalidade de estruturação, aquisição de equipamentos e capacitação 

dos contingentes dos convenentes. 

 

Com a implantação do Plano Estratégico de Fronteiras, instituído pelo Decreto nº 

7.496/2011, a Secretaria Nacional de Segurança Pública ficou responsável pelo 

fortalecimento da atuação dos órgãos estaduais e municipais de segurança pública nas 

regiões de fronteira (polícias militares, civis, perícia, corpos de bombeiros militares, 

guardas municipais, etc.), de modo que, para tanto, instituiu o programa Estratégia 

Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras - ENAFRON, segmentado em seis eixos 

temáticos: diagnóstico, acompanhamento e avaliação; integração sistêmica e 

cooperação; inteligência de segurança pública; política nacional uniforme; e inovação 

tecnológica. 

  
Baseando-se nas diretrizes do Plano Estratégico de Fronteiras (atuação integrada dos 

órgãos de segurança pública, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, das Forças 

Armadas; juntamente com os países vizinhos), foi definido pela Senasp, em parceria 

com os entes federados fronteiriços, um conjunto de ações estratégicas com o intuito de 

atender ao objetivo previsto no Plano, qual seja: fortalecer a prevenção, o controle e a 

repressão dos delitos transfronteiriços e dos delitos praticados na faixa de fronteira 

brasileira, em parceria com estados e municípios. 

  

Para possibilitar o desenvolvimento do programa ENAFRON, foi assinado Termo de 

Adesão ao plano entre a Senasp/MJ e cada um dos onze estados fronteiriços (AC, AM 

AP, MT, MS, PA, PR, RO, RR, RS e SC), no qual se estabeleceu as atribuições de cada 

partícipe, com a definição de ações específicas que buscam atender ao objetivo previsto 

no plano em referência. 

 

No tocante a alocação de recursos, o programa ENAFRON está demonstrado no 

Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP por meio da Ação 

Orçamentária 20IC – Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras – 

ENAFRON, sob a responsabilidade das Unidades Orçamentárias 30107 - Departamento 

de Polícia Rodoviária Federal, 30108 - Departamento de Polícia Federal e 30911 – 

Fundo Nacional de Segurança Pública e possui as seguintes características: 

 

 

Tabela 01: Características do Programa ENAFRON. 

Característica Descrição 

Base legal Decreto nº 7.496, de 08/06/2011.  

 

Objetivo do programa 0825 - Aprimorar o combate à criminalidade, com ênfase em medidas de 

prevenção, assistência, repressão e fortalecimento das ações integradas para 

superação do tráfico de pessoas, drogas, armas, lavagem de dinheiro e 

corrupção, enfrentamento de ilícitos característicos da região de fronteira e 

na intensificação da fiscalização do fluxo migratório. 
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Iniciativa 03DO - Implementação da Estratégia Nacional de Segurança Pública nas 

Fronteiras para o monitoramento das regiões fronteiriças e Amazônia Legal, 

bem como para a ampliação da presença dos órgãos de segurança pública e 

outras instituições nessas regiões. 

 

Descrição Aquisição de equipamentos voltados ao emprego operacional e 

administrativo das instituições de Segurança Pública nas fronteiras 

brasileiras (aquisição de scanners veiculares, sistema de monitoramento e 

controle, sistemas de inteligência e interceptação de sinais; veículos, 

embarcações e aeronaves voltados ao emprego operacional; equipamentos 

de proteção individual; equipamentos de radiocomunicações e 

videoconferência; mobiliário e materiais diversos para atividades a serem 

realizadas nas fronteiras; reforma e construção de bases policiais e 

Delegacias de Polícia existentes em área de fronteira); Capacitação de 

operadores de segurança pública para as áreas de fronteiras; Pagamento de 

Diárias e Passagens para realização de operações nas áreas de fronteiras, 

realização de capacitação de operadores de segurança, cursos, seminários, 

eventos, grupos de trabalho e de encontros técnicos.  

 

Detalhamento da implementação 

 

Direta: Aquisição de bens e serviços pela SENASP. Descentralizada: 

Celebração de convênios, termos de cooperação e contrato de repasse, 

objetivando aquisição de bens e serviços, construção ou adequações de 

instalações físicas para o aprimoramento da gestão, bem como acordo de 

cooperação técnica com organismos internacionais. 

Fonte: SIOP. 

 

No que se refere ao Objetivo 0825, em relação às metas estabelecidas para o 

ENAFRON, dispostas no SIOP, tanto as quantitativas como as qualitativas, a tabela 2 

apresenta os resultados alcançados até o encerramento do exercício de 2014, no âmbito 

de todas as unidades envolvidas. 
 

Tabela 02: Metas previstas 2012-2015 para o Programa 2070 e Objetivo 0825.  
Descrição 

Meta: 325 Sistemas de Monitoramento e Controle Fronteiriço implantado 

 

Resultados alcançados: Trata-se de um programa abrangente, envolvendo, na sua execução, a Senasp, a Polícia 

Rodoviária Federal, dentre outras unidades. Tendo em vista que a implementação de sistemas eletrônicos na área 

de fronteira compete à Polícia Rodoviária Federal, a Senasp não apresentou maiores informações sobre os 

resultados alcançados para esta meta. 

Meta: Aquisição de 15 veículos scanner para operações de fronteiras 

 

Resultados alcançados: Não foi possível a abertura do necessário processo licitatório, por questões administrativas 

e operacionais, bem como em virtude da anulação do Pregão Presencial Internacional n° 14/2014/MJ. Em 

consequência, não houve, até a presente data, a aquisição de veículos scanner para as operações de fronteiras. 

Meta: Consolidar mecanismos estratégicos de cooperação e planejamento integrado com organismos 

internacionais, com países fronteiriços, com entes públicos federais, estaduais e municipais, bem como com entes 

privados. 

 

Resultados alcançados: Destaca-se os trabalhos realizados pelo Departamento de Polícia Federal, por meio de suas 

Adidâncias Policiais e Oficialatos de Ligação localizados no Paraguai, Colômbia, Bolívia, Peru, Venezuela, 

Argentina e Uruguai, e as polícias nacionais desses países. O trabalho em conjunto vem gerando resultados 

estratégicos concretos, fortalecendo a atuação coordenada e integrada entre forças de segurança no combate, 

principalmente, a grupos organizados transnacionais voltados para o tráfico de armas e drogas. A cooperação 

internacional também se mostrou eficiente nas ações em conjunto com o Peru, especificamente no que se refere à 

Operação Trapézio, na fronteira entre o Brasil (Amazonas – Vale do Rio Javari) e Peru. 

Destaca-se também a participação de 16 agentes da polícia haitiana no Curso de Formação Profissional da Polícia 

Rodoviária Federal. Além disso, há esforços no sentido de estimular e fortalecer a cooperação bilateral na área de 

segurança para o trânsito, prevenção de ilícitos, bem na promoção de ações coordenadas de fiscalização de 

transporte internacional de cargas e de passageiros entre o DPRF e instituições policiais de países vizinhos. Um 

instrumento do tipo já está em fase de negociação com a Polícia Nacional do Peru e com a Agência de Imigração e 

Aduana dos EUA (ImmigrationandCustomsEnforcement – ICE/DHS). 

Também foi iniciado um relacionamento direto entre o DPRF e a Guarda Civil da Espanha para fomentar a 

cooperação recíproca na área de segurança viária, culminando no acompanhamento de um observador espanhol 

durante a realização da Operação “Copa do Mundo”. Além disso, atendendo a demandas do MRE, a DPRF tem 

participado de reuniões bilaterais de integração fronteiriça do Brasil com países vizinhos, notadamente Bolívia, 

Peru, Guiana, Argentina e Uruguai, contribuindo no diálogo referente à segurança pública e viária que ocorrem em 

rodovias federais situadas em regiões de fronteira. 
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Meta: Elaboração de um Plano de Aviação em Segurança Pública para os Estados Fronteiriços - Plano Estratégico 

de Fronteiras 

 

Resultados alcançados: No âmbito da Assessoria de Aviação de Segurança Pública da Senasp, encontra-se em fase 

de finalização o Plano Nacional de Aviação de Segurança Pública nas Fronteiras, visando dotar os órgãos de 

segurança pública dos 11 Estados, que limitam territorialmente com Países sul-americanos, de capacidade e 

mobilidade aérea para execução de suas missões. 

O Plano encontra-se lastreado em três eixos estratégicos: reestruturação/reequipamento das OASP de Fronteira; 

Capacitação/Qualificação de pessoal/tripulações e Padronização Operacional. Nesse alinhamento, em 2014 foram 

realizadas as seguintes ações: 

- Aquisição de uma aeronave de asa rotativa, multimissão leve, para a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina 

(SC), e estabelecimento de uma Base de Aviação de Segurança Pública de Fronteiras, na cidade de Chapecó (SC), 

denominada SAERFRON, onde o helicóptero está sendo operacionalizado; 

- Aquisição de uma aeronave de asa fixa, com capacidade de transportar 10 pessoas, para a Secretaria Pública do 

Pará (SSP/PA), a qual está sendo operacionalizada pelo GRAESP – Grupamento Aéreo de Segurança Pública nas 

missões e operações do policiamento especializado de fronteiras paraense; 

- Mapeamento das Unidades Aéreas dos Órgãos de Segurança Pública dos 11 estados de Fronteira. 

No âmbito estadual, as principais dificuldades encontradas na estruturação da Aviação de Segurança Pública de 

Fronteiras, estão relacionadas ao efetivo reduzido das Polícias Militares e Civis, Corpo de Bombeiros Militares, 

dificultando as ações de segurança pública nos municípios fronteiriços; ausência de políticas de pessoal adequadas 

para os profissionais de segurança pública que atuam nas fronteiras; infraestrutura precária, especialmente no Arco 

Norte e Central da Fronteira (AP, AM, AC, PA, MT, MS, RR, RO); Aviação de Segurança Pública precária e 

quase inexistente na fronteira, dificultando as ações de prevenção e repressão, bem como o transporte de 

emergência e deslocamento de profissionais de segurança pública nas ações operacionais na fronteira. 

No âmbito federal, destacamos a ausência de previsão de recursos orçamentário-financeiros específicos para a 

estruturação da Aviação de Segurança Pública nas Fronteiras.  

Meta: 150.717 kg de Cocaína (cloridrato, pasta base, crack e outra forma de 

apresentação) apreendida 

 

Resultados alcançados: Observando o período entre janeiro de 2012 e setembro de 2014, verifica-se que o total das 

apreensões de drogas nos estados fronteiriços foi de 559.637 Kg (crack, maconha, cocaína e outras drogas). 

Separadamente, as apreensões de drogas para o ano de 2012 totalizaram 118.029 Kg e em 2013 esse valor atingiu 

o montante de 170.660 Kg. Para 2014 constatou-se que as apreensões apontaram o quantitativo de 270.948 Kg. 

Nos três anos observam-se elevações consecutivas: de 2012 para 2013 o percentual de elevação atingiu 44% e de 

2013 para 2014, 58%. 

No ano de 2012 não foi possível desagregar o indicador por tipo de droga, tendo sido considerado o valor 

acumulado de todos os tipos, a saber, cocaína, crack, maconha e outras drogas. 

Para o ano de 2013 os dados em referência foram coletados separadamente, permitindo qualificar melhor o 

indicador. Assim, foi possível distribuir segundo tipo de entorpecente. Esse dado demonstra que os esforços dos 

órgãos estaduais de segurança pública têm sido fator fundamental tanto na faixa de fronteira quanto nas demais 

áreas dos estados fronteiriços, no combate ao tráfico de drogas. 

Da mesma forma que em 2012 o quantitativo total refere-se às apreensões de drogas realizadas pelas Policias 

Militares e Civis nos estados de fronteira e na faixa de fronteira, no entanto, sendo importante salientar que a 

quantidade de drogas apreendidas nas demais regiões dos estados fronteiriços - fora da faixa de fronteira - é 

expressiva e por isso apresentam-se esses dados, para conhecimento, visto que as ações da ENAFRON e dos 

estados de fronteira estão sendo catalisadas em diversas áreas, e que reflete os esforços dos órgãos de segurança 

pública estaduais. 

Assim como nos anos anteriores, o aumento das apreensões no ano de 2014, quando comparado com 2013, foi 

atingido em função dos esforços das instituições de segurança pública em atividade na faixa de fronteira, a partir 

da realização de operações policiais integradas pelas policias estaduais e federais, além de órgãos afins, como 

Receita Federal do Brasil. Nesse aspecto, os primeiros resultados da parceria entre o Ministério da Justiça e as 

instituições de segurança pública dos estados fronteiriços mostram que a articulação de políticas de enfrentamento 

a organizações criminosas e os vultosos investimentos federais e estaduais em reaparelhamento das unidades 

operacionais e implantação de sistemas tecnológicos como radiocomunicação e videomonitoramento têm 

contribuído para o fortalecimento da prevenção, controle e a repressão dos delitos transfronteiriços e daqueles 

praticados na faixa da fronteira brasileira. 

Meta: Implantação de 11 Sistemas de Radiocomunicação com abrangência em 140 municípios fronteiriços - Plano 

Estratégico de Fronteiras 

 

Resultados alcançados: Devido à complexidade desse projeto, a discussão sobre sua implantação demandou 

muitos esforços da Senasp e estados durante os anos de 2012, 2013 e 2014, porém, após essa fase de estruturação, 

definições, apresentação de propostas, ajustes, aprovação e celebração de convênios, os 11 estados estão iniciando 

a execução de fato, preparando editais e demais medidas visando à estruturação dos sistemas em diversos 

municípios de fronteira. 

Nas estimativas iniciais, o projeto teria uma amplitude de cobertura na área urbana de 140 municípios, porém, 

após a finalização das últimas propostas, a previsão é de atingir 153 municípios, superior à meta prevista 

inicialmente. Ressalta-se, no entanto, que após a execução final do convênio esse quantitativo pode sofrer novas 

alterações. 
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Em 2014, a maioria dos estados fronteiriços deu início ao projeto de implantação dos sistemas, a partir da 

aquisição das primeiras torres e outros equipamentos. Entretanto, há dificuldade na totalização das aquisições em 

face do atraso no repasse da última parcela do convênio pela Senasp, cujos valores se encontram empenhados 

desde o mês de abril de 2014. 

Meta: Implantação de 11 Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteira (GGI-F) ou Câmaras temáticas de Fronteira 

no âmbito estadual – Plano Estratégico de Fronteiras 

 

Resultados alcançados: Foram criados 7 Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteiras - GGIF e 4 Câmaras 

Temáticas de Fronteira - CT-Fron. 

Com a implantação dos 11 (onze) GGIF/CT-Fron foi possível a realização de 78 (setenta e oito) fóruns nos 11 

Estados fronteiriços. Nestes fóruns, os gestores e operadores de segurança pública definem o planejamento das 

ações a serem desenvolvidas em cada período, detalhando a responsabilidade de cada organismo participante em 

toda extensão da faixa de fronteira. Ainda no contexto do acompanhamento da implementação da política, 

observa-se que os Estados do Acre e Rondônia transformaram suas Câmaras Temáticas em GGIF. Espera-se que 

até o final de 2015 todos os Estados fronteiriços passem a contar com GGIF em seu sistema de segurança pública. 

Meta: Implementação de um Sistema de Tratamento de Dados de Inteligência Policial do Departamento de Polícia 

Rodoviária Federal nas fronteiras 

 

Resultados alcançados: O Sistema de Tratamento de Dados de Inteligência Policial compreendeu a aquisição de 

hardwares e softwares para o tratamento dos dados que são coletados com a leitura automática de placas realizada 

pelos pontos de monitoramento, bem como por meio de modelos e padrões desenvolvidos pela Coordenação de 

Inteligência da DPRF. O sistema se encontra em pleno funcionamento desde março de 2014, mas tem como 

característica o contínuo aperfeiçoamento, com o objetivo de otimizar a ação policial, qualificar a produção de 

conhecimento e subsidiar decisões. 

Meta: Modernização de 21 Unidades do Sistema Integrado de Inteligência policial para Unidades do 

Departamento de Polícia Federal nas fronteiras 

 

Resultados alcançados: Entre 2012 e 2014, foram instaladas e modernizadas 17 unidades do Grupo de 

Investigações Sensíveis – Gise, na região de fronteira. O fato contribuiu para a intensificação dos trabalhos de 

repressão ao tráfico internacional de drogas e ao contrabando de armas.  

Em 2014, as atividades das unidades Gise, juntamente com as unidades ordinárias de repressão a drogas, que 

formam o sistema de repressão a drogas da Polícia Federal, resultaram no desencadeamento de 60 operações. 

Todas as ações foram empregadas na região de fronteira e contaram com a participação de unidades de repressão a 

drogas de todo o País. 

Meta: Modernizar e reestruturar 512 unidades operacionais das polícias estaduais dos 11 Estados fronteiriços - 

Plano Estratégico de Fronteiras 

 

Resultados alcançados: Como resultado de um esforço conjunto entre as forças estaduais e federais para o 

fortalecimento dos órgãos de segurança pública, entre os anos 2011 e 2012 foram aparelhadas 606 unidades 

operacionais na faixa de fronteira, em investimentos de mais de R$ 186,5 milhões de reais. No ano de 2013 foi 

realizado investimento de 4,8 milhões e 2014 de 7,8 milhões, ambos referentes às aquisições de pistolas calibre 40. 

No ano de 2014, foram realizadas 111 (cento e onze) visitas técnicas em municípios localizados na faixa de 

fronteira. Os objetivos destas visitas foram: acompanhar a execução dos convênios firmados ente o MJ e os 

estados; fiscalizar a localização dos bens adquiridos e já entregues, para que não haja desvio de finalidade na 

execução das ações de fronteira; verificar a estrutura existente em cada município e o emprego operacional dos 

bens adquiridos; e acompanhar o funcionamento dos Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteiras no 

fortalecimento da cooperação e integração na faixa de fronteira. 

Com a finalidade de avaliar, propor ações e ferramentas de gestão e monitorar constantemente as ações internas da 

Senasp, no âmbito dos projetos e ações da Enafron, foi criado o Comitê Executivo da Enafron como órgão de 

discussão permanente sobre os assuntos relativos à Fronteira.  Além disso, houve a criação de compêndio de 

procedimentos operacionais para subsidiar a atuação policial na Região de Fronteira. Foram realizados, em 2014, 

Simpósios Estaduais com o objetivo de provocar debates e discussões dos problemas da segurança pública nos 

estados fronteiriços e compartilhar dificuldades e boas práticas implementadas. Tais eventos contaram com a 

participação de profissionais de segurança pública, de representantes de instituições de ensino e da sociedade civil 

organizada. 

Meta: Realizar 01 pesquisa sobre segurança pública nos 11 Estados de Fronteira - Plano Estratégico de Fronteiras 

 

Resultados alcançados: Pesquisa finalizada. O relatório final encontra-se em fase de revisão pelo corpo técnico 

(Depaid) para posterior publicação, cujo lançamento está previsto para o final do mês de março de 2015. 

Meta: Realizar 5.314.891 ações de fiscalização de pessoas, veículos, aeronaves e 

embarcações nas fronteiras no período de 2012 a 2015 

 

Resultados alcançados: Essa meta é compartilhada com as ações dos órgãos federais, dentre os quais DPF, DPRF, 

Receita, Força Nacional, Forças Armadas. A parte referente à Senasp é executada pela Força Nacional e as 

Polícias Militares, Civis, Perícia e Bombeiros atuam cotidianamente em todos os 588 (quinhentos e oitenta e oito) 

municípios da fronteira brasileira, sendo que a sistematização desses dados requer um esforço concentrado por 

parte dos estados. 

Os dados foram fornecidos pelos Estados RS, SC, PR, MT, MS, RO, AC, AM, RR, AP e PA, que fazem parte da 

ENAFRON, referindo-se à abordagem de pessoas, veículos e embarcações. Desta forma, no período de 2012-
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2014, as forças de segurança estaduais, localizadas na faixa de fronteira e a Força Nacional, realizaram 18.007.818 

(dezoito milhões, sete mil, oitocentos e dezoito). 

fiscalizações. Desse número, 4.457.129 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, cento e vinte nove) 

foram realizadas em 2014, o que representa 84% da meta cumprida, tomando como referência apenas as ações 

realizadas pelos estados de fronteiras e pela Força Nacional. 

Considerando o triênio, foram realizadas 33.267.285 (trinta e três milhões, duzentos e sessenta sete mil, duzentos e 

oitenta e cinco) fiscalizações, representando 338,8% da meta inicial. 

Meta: 52.000 armas de fogo apreendidas 

 

Resultados alcançados: As apreensões de armas de fogo, em 2012, representaram o quantitativo de 6.581 (seis mil, 

quinhentos e oitenta e um) unidades. Em 2013, esse quantitativo saltou para 7.403 (sete mil, quatrocentos e três) 

unidades, representando elevação de 12,5%. 

A distribuição por arcos de fronteira apresentou a configuração: Para 2012: Arco Norte (737); Arco Central 

(1.246) e Arco Sul (4.598). De forma semelhante, o ano de 2013 indica o quantitativo de 1.451 (Arco Norte), 

1.337 (Arco Central) e 4.615 (Arco Sul). Observa-se que o acumulado de apreensões de armas de fogo entre 2012 

e 2013 totaliza o quantitativo de 13.984 unidades. 

As apreensões foram realizadas em todos os municípios de fronteira, especialmente a partir da articulação 

fomentada pelos GGIF e demais gestores das polícias militares e civis na região de fronteira. Os dados foram 

obtidos a partir de relatórios encaminhados pelos estados e consolidados pela Coordenação Geral de Pesquisa da 

Senasp. 

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu durante os períodos de 2012-2014 a quantidade de 3.949 (três mil, 

novecentos e quarenta e nove), sendo computados os dados tanto dos estados fronteiriços como dos estados não 

fronteiriços. A Polícia Federal no mesmo período apreendeu 5.698 (cinco mil, seiscentos e noventa e oito) armas, 

em todas as unidades da federação. 

Em 2014, somente as Polícias Civis e Militares apreenderam 3.952 (três mil, novecentas e cinquenta e duas) armas 

de fogo nos Estados de fronteiras, o DPF 562 e a DPRF 1.498. Com isso, no período de 2012 a 2014, foram 

27.583 (vinte e sete mil, quinhentos e oitenta e três) armas de fogo tiradas de circulação no País, reduzindo a 

probabilidade de ocorrência de crimes violentos praticados com armas de fogo. 

Cabe ressaltar que a maioria desse quantitativo está vinculada às ações desencadeadas pela Operação Sentinela, 

coordenada pelo Ministério da Justiça e com atuação conjunta entre a Polícia Federal, Rodoviária Federal e Força 

Nacional. 

Meta: Fomentar a realização de 08 operações simultâneas e integradas em todos os arcos da fronteira (norte, sul e 

central) coordenadas pelos órgãos estaduais de segurança Pública - Plano Estratégico de Fronteiras. 

 

Resultados alcançados: A partir das ações da ENAFRON em parceria com os estados de fronteira, e baseado nas 

discussões e pactos ocorridos no Encontro de Interlocutores da ENAFRON e Secretários Executivos do 

GGIF/Câmara Temática de Fronteira, no município do Chuí/RS, foi realizada a 1ª Operação Simultânea – GGI 

FRON, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2012 com a participação de 10 estados: Acre, Amazonas, Amapá, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Roraima, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, apenas o estado de 

Rondônia não participou desta ação integrada. 

No ano de 2013, o fomento das Operações Simultâneas e Integradas só foi possível no primeiro semestre de 2013, 

catalisadas por meio da utilização de mecanismos de gestão como reuniões técnicas realizadas em Cáceres-MT, 

Foz do Iguaçu-PR e Oiapoque-AP, eventos onde foram discutidas as principais ações estratégicas (inteligência, 

táticas e operacionais) para a realização de operações no primeiro semestre. Essa operação do primeiro semestre 

envolveu a participação direta dos estados de Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. 

Em 2014 foram realizadas duas operações simultâneas ao final do segundo semestre envolvendo, além dos onze 

estados fronteiriços, também os outros estados da Federação, sendo que na primeira, realizada nos dias 04 e 05 de 

novembro, apenas os estados fronteiriços e a Região Nordeste participaram. A segunda, ocorrida no dia 05 de 

dezembro, contou com a participação de todos os entes federativos, exceção feita ao estado de Sergipe. 

Dessa forma, cinco operações simultâneas ocorreram entre os anos de 2012 e 2014. 

Meta: Aparelhamento de 40 Núcleos de Inteligência nas regiões de Fronteira (polícias estaduais) - Plano 

Estratégico de Fronteiras. 

 

Resultados alcançados: Objetivando estender a malha de inteligência nos municípios fronteiriços do país, 

buscando maior capilarização da produção do conhecimento em inteligência de segurança pública, levou-se a feito 

a ideia de descentralizar as atividades de inteligência para as áreas vulneráveis dos Estados que possuem fronteiras 

internacionais. Para tanto, o projeto Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras - Enafron surgiu com 

a proposta de reaparelhar dezenas de Núcleos de Inteligência integrados por Policiais Civis e Militares, no interior 

dos Estados de fronteira. As Agências e os Núcleos estão sendo aparelhados e criados a partir de investimentos 

realizados por intermédio de transferências voluntárias do Ministério da Justiça. Já houve a pactuação com 11 

(onze) Estados de fronteira, estruturando o setor de inteligência, de forma a possibilitar sua capacidade de atuação. 

Atualmente, há 81 Núcleos de inteligência em funcionamento nas fronteiras, incluindo aqueles apoiados com 

recursos do próprio Estado. 

Meta: Implantação de Sistemas de videomonitoramento em 64 municípios de fronteira - Plano Estratégico de 

Fronteiras. 

 

Resultados alcançados: O projeto está em execução conforme planejado. Após a publicação da Portaria n° 38 e 

42/2013, estabelecendo os parâmetros de financiamento, todos os estados fronteiriços apresentaram seus 

respectivos projetos, sendo devidamente aprovados, empenhados e pagos, com exceção do estado do Pará que 
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ainda aguarda liberação do financeiro. 

Após a conclusão de todos os projetos, a previsão inicial de abrangência do sistema que era de 64 municípios foi 

alterada para 77, acima do previsto inicialmente em virtude do modelo de negócio apresentado pelo Governo de 

Santa Catarina, que buscou através de parcerias com municípios do oeste do estado, alcançar diversas outras 

localidades que não estavam previstas anteriormente. 

Meta: Implantação de 350 unidades de próprios nacionais residenciais nas fronteiras. 

 

Resultados alcançados: Trata-se de um programa abrangente, envolvendo, na sua execução, a Senasp e a Polícia 

Federal. Tendo em vista que a implementação de unidades residenciais na área de fronteira compete à Polícia 

Federal, a Senasp não apresentou maiores informações sobre os resultados alcançados para esta meta. 

Fonte: SIOP, Ofício n° 24/2015/GAB/Senasp/MJ, de 12/02/2015, Relatório de Gestão Senasp 2015 e 

PCPR 2014. 

 

No que se refere às metas quantitativas sob responsabilidade da Senasp, a seguir estão 

demonstrados os percentuais de atingimento até o exercício de 2014:  

 

Tabela 03: Metas quantitativas - Senasp 

Descrição da meta 

Unidade 

de 

medida 

Previst

a 2015 

Realizad

a em 

2014 

Realizada 

até 2014 

% 

realização 

Elaboração de um Plano de Aviação 

em Segurança Pública para os Estados 

Fronteiriços - Plano Estratégico de 

Fronteiras. 

1 1 0 1 100% 

Implantação de 11 Sistemas de 

Radiocomunicação com abrangência 

em 140 municípios fronteiriços - Plano 

Estratégico de Fronteiras. 

un 11 0 0 0% 

Implantação de 11 Gabinetes de Gestão 

Integrada de Fronteira (GGI-F) ou 

Câmaras temáticas de Fronteira no 

âmbito estadual – Plano Estratégico de 

Fronteiras 

un 11 0 11 100% 

Modernizar e reestruturar 512 unidades 

operacionais das polícias estaduais dos 

11 Estados fronteiriços - Plano 

Estratégico de Fronteiras. 

un 512 356 606 118% 

Realizar 01 pesquisa sobre segurança 

pública nos 11 Estados de Fronteira - 

Plano Estratégico de Fronteiras. 
un 1 1 1 100% 

Realizar 5.314.891 ações de 

fiscalização de pessoas, veículos, 

aeronaves e embarcações nas fronteiras 

no período de 2012 a 2015. 

un 
5.314.8

91 

4.457.12

9 
18.630.904 350,54% 

Fomentar a realização de 08 operações 

simultâneas e integradas em todos os 

arcos da fronteira (norte, sul e central) 

coordenadas pelos órgãos estaduais de 

segurança Pública - Plano Estratégico 

de Fronteiras. 

un 8 2 13 163% 

Aparelhamento de 40 Núcleos de 

Inteligência nas regiões de Fronteira 

(polícias estaduais) - Plano Estratégico 

de Fronteiras. 

un 40 17 28 70% 

Implantação de Sistemas de 

videomonitoramento em 64 municípios 

de fronteira - Plano Estratégico de 

Fronteiras. 

un 64 0 11 17% 
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150.717 kg de Cocaína (cloridrato, 

pasta base, crack e outras formas de 

apresentação) apreendida. 
kg 

150.71

7 
270.948 911.584 604,83% 

52.000 armas de fogo apreendidas. un 52.000 6.012 27.583 53,04% 

Fonte: Relatório de Gestão 2014. 

 

A execução do Programa pela Senasp consiste, principalmente, em investimentos 

realizados mediante a celebração de convênios com os Estados fronteiriços a partir da 

instituição do Plano Estratégico de Fronteira. 

 

Os investimentos referentes às transferências voluntárias somaram o montante de R$ 

342.175.753,84 até o encerramento do exercício de 2014. 

 

A primeira fase consistiu na implantação de um sistema de radiocomunicação para 153 

municípios prioritários na faixa de fronteira, com um investimento de R$ 4.164.983,76. 

Os convênios foram celebrados no âmbito do antigo Policiamento Especializado de 

Fronteira-Pefron, dentro do Programa 1127 – Sistema Único de Segurança Pública, 

Ação 8988 – Apoio ao reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública, o qual 

foi substituído e gerenciado pelo Enafron.  

 

Posteriormente, com a edição das Portarias Senasp/MJ n° 41/2011 e 12/2012, foram 

investidos R$ 186.549.894,27 no reaparelhamento das instituições de segurança pública 

nos estados de fronteira, sendo aplicados R$ 36.646.324,68 em 2011 e R$ 

149.903.569,59 em 2012. Esses recursos se destinaram a aparelhar ou reaparelhar 

instituições de segurança pública em atividade na faixa de fronteira, mediante a 

aquisição de binóculos e monóculos termais e de visão noturna, rastreadores, veículos e 

embarcações especiais, móveis, equipamentos de informática e de inteligência, entre 

outros, possibilitando o aparelhamento de 606 unidades operacionais em 263 

municípios beneficiados diretamente.  

 

Entre essas unidades, foram equipados 56 Núcleos Integrados de Inteligência de 

Fronteira, além da implantação de 7 Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteira-GGIF 

(AC, MT, MS, PR, RS, RO, RR) e 4 Câmaras Temáticas de Fronteira-CT-Fron (AP, 

AM, PA e SC), órgãos responsáveis em promover a integração e a articulação das ações 

da União, previstas no objetivo do Plano Estratégico de Fronteira, em parceria com 

estados e municípios. 

 

A partir da edição da Portaria Senasp/MJ n° 83/2012, foram investidos R$ 

123.080.574,64 em inovações tecnológicas. Tais recursos foram destinados para o 

investimento na segunda fase da implantação do sistema de radiocomunicação 

interoperável em 153 municípios considerados prioritários pelos Estados. 

 
Com a publicação das Portarias Senasp/MJ n° 38 e 42/2013, foram investidos mais R$ 

28.380.301,17 em inovações tecnológicas. Dessa vez, os recursos destinaram-se à 

implantação de sistemas de videomonitoramento nos principais municípios da faixa de 

fronteira, especialmente nas vias principais de acessos dessas localidades. 

  

As portarias mencionadas, nº 41/2011 (reaparelhamento 2011); n° 12/2012 

(reaparelhamento 2012); n° 83/2012 (radiocomunicação digital 2012); n° 38/2013 e 

42/2013 (videomonitoramento) definiram as localidades prioritárias para receberem os 

investimentos do programa. 
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Ressalte-se, contudo, que embora tenham sido celebrados convênios para a execução do 

programa ENAFRON desde 2010, vários convenentes ainda não prestaram conta dos 

recursos repassados e muitos ainda estão na fase de execução dos respectivos 

convênios. Diante desse cenário, verificou-se uma baixa execução por parte dos estados 

beneficiados dos recursos repassados pela Senasp, conforme a seguir: 

 

Tabela 04: Convênios ENAFRON – Senasp. 

Objeto do convênio 

Desembolsad

o Senasp (R$) 

ou 

empenhados 

Empenhado 

pelas UF (R$) 

Pago aos 

fornecedores 

pelas UF (R$) 

% 

empenhad

o 

% 

executado 

pelos 

convenente

s 

Reaparelhamento 

Portarias 41/2011 e 

12/2012 

186.549.894,2

7 

157.348.270,5

7 

126.688.269,4

0 
84% 81% 

Radiocomunicação 

Perfron e Portaria 

83/2012 

127.245.558,4

0 
2.768.432,40 2.027.675,60 2% 73% 

Videomonitorament

o Portarias 38/2013 

e 42/2013 

28.380.301,17 7.458.425,53 2.548.528,70 26% 34% 

Total 
342.175.753,8

4 

167.575.128,5

0 

131.264.473,7

0 
49% 78% 

Fonte: SICONV e Anexo do Ofício nº 1453/2015/GAB Senasp/Senasp-MJ, de 28/04/2015. 

 

Especialmente, em relação aos recursos destinados à Radiocomunicação e ao 

Videomonitoramento, se observa que apenas 28% dos recursos empenhados pela 

Senasp aos estados participantes do ENAFRON foram aplicados pelos convenentes. 

Assim, verifica-se uma execução insatisfatória do programa até o encerramento do 

exercício de 2014, objeto de exame, tendo em vista que as metas estabelecidas para o 

Programa, assim como a vigência dos respectivos convênios, se encerram em 2015. Por 

outro lado, no que se refere aos recursos destinados ao Reaparelhamento, observa-se 

que cerca de 80% do montante foram empenhados e executados pelos convenentes. 

Registra-se ainda que os percentuais apresentados na tabela acima se referem à 

execução financeira, não se refletindo necessariamente em atingimento das metas, uma 

vez que para avaliação da aplicação dos recursos em bens e serviços, delineados nos 

respectivos termos de referência, só é possível de se aferir após a regular prestação de 

contas. 

 

Em relação a essa baixa execução orçamentária do Programa ENAFRON, mais 

especificamente durante o exercício de 2014, a Unidade apresentou as seguintes 

justificativas: 

 

Conforme esclarecido pelo DEPRO/Senasp, a dotação 

orçamentária prevista para a ENAFRON em 2014 foi de R$ 

86.016.000,00, que com mais acréscimos totalizaram ao longo 

do ano o montante de R$ 88.516.000,00. Os recursos foram 

destinados ao cumprimento da Ação Orçamentária 20IC, 

prevista no programa 2070 (Segurança Pública com 

Cidadania), cujos investimentos eram destinados ao 

aparelhamento das instituições de segurança pública; inovações 

tecnológicas (sistema de radiocomunicação digital para 153 

municípios da faixa de fronteira); desenvolvimento institucional 

(capacitação de policiais da faixa de fronteira, monitoramento e 
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acompanhamento do programa ENAFRON); e fortalecimento 

das ações de justiça (Termo de Cooperação com SNJ). 

Da dotação orçamentária prevista, foi disponibilizado como 

limite orçamentário o valor R$ 68.812.800,00. Desse 

quantitativo foi empenhado o valor de R$ 60.875.541,14, cujo 

montante foi dividido em R$ 50.402.459,67 para pagamento das 

últimas parcelas dos convênios de Radiocomunicação (ainda 

pendente de repasse financeiro); RS 7.817.493,00 para 

aquisição de pistolas calibre .40; R$ 2.546.370,02 para 

despesas com investimentos em desenvolvimento institucional; 

R$ 109.218,45 para o fortalecimento das ações de justiça. Nesse 

sentido, o percentual de empenho em relação ao limite 

disponível (R$ 68.812.800,00) foi de 88,5%. Havia a previsão 

de empenho de R$ 6.762.327,80, que seriam destinados à 

aquisição de coletes balísticos, no entanto, tais recursos não 

foram empenhados em função de problemas de caráter 

administrativo, relacionados a recursos e demandas judiciais ao 

longo do processo licitatório. 

Do total de R$ 60.875.541,14 empenhados, foram efetivamente 

liquidados R$ 2.325.151,00 destinados a investimentos em 

desenvolvimento institucional e monitoramento e 

acompanhamento do programa Enafron (custeio), sendo o 

restante do valor inscrito em Restos a Pagar. 

Conforme informado pela CGOFIN/DEAPSEG/Senasp, “o 

montante de R$ 50.402.459,67 refere-se a parcelas de 

instrumentos celebrados em 2012 e 2013 com previsão de 

empenho e liberação para 2014, no entanto só foi possível 

efetuar os empenhos, tendo em vista termos sofrido 

contingenciamento financeiro”. Com relação ao contrato para 

aquisição de pistolas, no valor de R$ 7.817.493,00, informamos 

que o montante foi empenhado em 2014 e o pagamento foi 

realizado em maio de 2015. 

 

Da análise da Política Pública, sob a ótica de sua execução, verificou-se dilatado prazo 

de vigência dos convênios, por conta de sucessivas prorrogações, em prejuízo aos 

prazos acordados e à aplicação dos recursos orçamentários e financeiros. Segue resumo 

gráfico das execuções dos convênios no âmbito da ação: 

 

Gráfico 01: Monitoramento dos recursos empenhados projeto Reaparelhamento/2011. 
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Gráfico 02: Monitoramento dos Recursos empenhados projeto Reaparelhamento/2012. 

 
 

Gráfico 03: Monitoramento dos recursos empenhados projeto de 

Radiocomunicação/2012-2013. 

 
 

Gráfico 04: Monitoramento dos recursos empenhados projeto de 

Videomonitoramento/2013. 
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(dois) anos, a exceção de eventos motivados por razões de ordem superveniente. 

Contudo, da análise das respostas fornecidas pela Unidade, observa-se que, em grande 

parte, os atrasos decorreram de falhas estruturais das convenentes que, por ocasião da 

apresentação de suas propostas, informaram reunir as condições requeridas para adesão 

aos convênios em termos de recursos materiais e humanos. 

 

Da análise dos gráficos, em relação aos convênios de radiocomunicação, verifica-se que 

para 09 (nove) convênios assinados em 2012, no montante de R$ 96.173.941,59, e 03 

(três) assinados em 2013, no montante de R$ 26.906.633,05, resultaram no montante 

empenhado pela Senasp de R$ 123.080.574,64, apenas 03 (três) estados efetivamente 

aplicaram parte dos valores recebidos, ou seja: R$ 9.699.466,66 (7,9%). 

 

Quanto à execução orçamentária para o aparelhamento por videomonitoramento, ano 

base 2013, do montante de R$ 28.380.301,17, foi efetivamente empenhado pela Senasp 

o valor de R$ 13.508.172,37 (47,6%), contemplando 05 (cinco) dos 11 (onze) estados 

participantes. 

 

Considerando o prazo operacional para desenvolvimento das ações, a unidade 

apresentou as seguintes justificativas:  

 

a) os convênios de radiocomunicação digital não foram pagos em sua 

totalidade e foram celebrados no final de 2012 e que os estados estão 

executando os convênios com os valores até então disponibilizados e 

acrescente-se aos fatos que os sistemas de rádio comunicação digital a 

serem adquiridos e instalados, via de regra, são equipamentos que não 

podem ser dissociados uns dos outros; b) falta de pessoal qualificado na 

esfera da convenente para lidar com as tecnologias apresentadas pelos 

fornecedores; c) Problemas que passam por procedimentos licitatórios e 

acabam esbarrando em lides judiciais; d) São convênios que por sua 

complexidade em termos de tecnologia exige de seus gestores muito mais 

que comprar equipamentos, mas como administrar e alcançar os 

objetivos propostos no convênio [...] a compreensão das várias 

tecnologias disponíveis no mercado exige por parte dos convenentes a 

disponibilidade em seus quadros de profissionais capacitados e com 

conhecimentos específicos na área de telecomunicações. 

 

A unidade ressalta como fatores impactantes a “falta de pagamentos de parcelas de 

restos a pagar (2013 & 2014) dos convênios de radiocomunicação; a indefinição do tipo 

de tecnologia a ser empregada nos municípios beneficiados; troca de comandos das 

Secretarias Estaduais de Segurança Pública e, por consequência, dos gestores 

responsáveis pelas ações, financiamento dos projetos com recursos do FNSP”. 

Acrescenta, ainda: “falta de profissionais qualificados para lidar com a área técnica do 

ramo de comunicações; falta de planejamento das contratações e, falta de estudo que 

permitam viabilizar o compartilhamento de sistema com outros projetos em fase de 

conclusão e/ou em funcionamento como: Projeto Landel da PRF e Projeto Sisfron do 

Exército brasileiro”. 

 

Outro fator impactante na execução dos convênios de radiocomunicação foi a 

indefinição quanto à frequência da tecnologia, a qual importou na paralisação da 
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execução dos convênios em 16 (dezesseis) meses, ensejando a criação de grupo de 

trabalho de comunicação
1
 , com objetivo de definir a tecnologia na faixa de 380 MHZ.  

 

Visto que as condições de operação, tanto de ordem estrutural como operacional (falta 

de pessoal qualificado; falta de planejamento das contratações), deveriam constar da 

qualificação da convenente no plano de trabalho, assim como a correta especificação do 

objeto e de estudo quanto à compatibilidade deste projeto com aqueles desenvolvidos 

pelo DPRF e pelo exército brasileiro, verifica-se que há falhas no desenho da ação, 

havendo necessidade de correções para sua aplicação de maneira eficaz e efetiva. 

 

A partir das informações prestadas pelo gestor quanto às deficiências que vem 

impactando a execução desse programa e considerando, ainda, a ocorrência de 

contingenciamento financeiro, conclui-se pela necessidade de realização de análise 

aprofundada desse quanto à capacidade de execução das convenentes: estruturas físicas 

e de recursos humanos; ao tipo da tecnologia prevista, seus benefícios e sua 

compatibilidade com outros sistemas custeados pelos governos federal e estadual. 

 

Ressalte-se que, por não ter sido incluído no escopo de avaliação das contas, não houve 

a realização de procedimentos de fiscalização em áreas de fronteiras para se aferir a 

aplicação do aparelhamento adquirido, da capacitação e, ainda, do desenvolvimento de 

ações estruturantes e de sua repercussão no atendimento da Política Pública.  ##/Fato## 

 

 

2.3 Avaliação da Situação das Transferências Voluntárias 

O escopo de exame da avaliação da gestão das transferências concedidas mediante 

convênio importou na avaliação da: a) atuação da UJ para: i. garantir que, na fase de 

concessão, os instrumentos reúnam requisitos afins com os objetivos da ação 

governamental; ii. fiscalização da execução do objeto da avença, inclusive quanto à 

utilização de verificações físicas e presenciais; iii. análise da prestação de contas dos 

convenentes ou contratados. b) suficiência das estruturas de pessoal e tecnológica para a 

gestão das transferências. 

 

Não houve celebração de convênios no âmbito da ação 20IC pela Senasp em 2014, 

razão pela qual a avaliação procedida na auditoria se pautou primordialmente pelo 

exame da execução do objeto das transferências ocorridas nos exercícios de 2012/2013, 

no que tange à fiscalização exercida pela Senasp e à suficiência de controles internos 

administrativos. Dessa forma, foram selecionados os convênios celebrados com 11 

(onze) Estados-membros, representando 51,83% do volume total de recursos das 

transferências do universo adotado. Além da materialidade dos convênios selecionados, 

os critérios de relevância (importante papel que a política exerce na segurança pública 

nacional) e criticidade (grande quantitativo de itens a serem adquiridos de forma 

descentralizada) foram considerados na definição do escopo. 

 

Tabela 05 Análise quantitativa transferências. 
Qtde total de 

transferências 

2012/2013 no 

ENAFRON 

Volume de 

recursos total de 

transferência no 

exercício (R$) 

Qtde 

avaliada 

Volume de 

recursos 

avaliados (R$) 

Qtde em que foi 

detectada 

alguma 

desconformidade  

Volume dos recursos 

em que foi detectada 

alguma 

desconformidade. (*) 

33 301.364.445,40 13 156.219.413,59 11 149.903.569,59 
* O valor mencionado corresponde ao volume transferido e não indica necessariamente a existência de prejuízos. 

                                                 
1
 Portaria Senasp nº 4, de 10 de março de 2012. 
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Dentre as desconformidades encontradas, destacam-se: o não atendimento à Portaria 

Senasp/MJ nº 12/2012, a qual estabelece critérios para habilitação das propostas dos 

convênios para Reaparelhamento dos Órgãos de Segurança Pública no âmbito da 

Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras – ENAFRON; 

descumprimento das premissas do Parecer 773/2014/COLIC/CGLEG/CONJUR/ 

AGU/CGU, de 15/10/2014, o qual define critérios para prorrogação dos convênios de 

Reaparelhamento de 2012; a deficiência de controles internos administrativos, bem 

como a análise de prestações de contas de forma intempestiva, ocasionados, em parte, 

pela insuficiência de estrutura de pessoal. Nesse último aspecto, destaca-se a demanda 

reprimida de análise das prestações de contas quanto aos aspectos técnicos do 

cumprimento do objeto, que envolve o acompanhamento e a fiscalização das 

transferências voluntárias.  

Não obstante as falhas na concessão dos instrumentos, verificou-se que a Unidade 

possui programação de fiscalização, sendo elaborado a cada visita um relatório sucinto 

das ocorrências e falhas encontradas, bem como há emissão de comunicados/diligências 

para saneamento das impropriedades detectadas. Esses relatórios são encaminhados às 

autoridades competentes (Coordenadores, Diretores, Secretários) para que a partir da 

ciência dos fatos adotem medidas saneadoras frente às falhas detectadas. 

Quanto à suficiência da estrutura de pessoal para gestão de transferências do 

ENAFRON, ressalta-se a estrutura de recursos humanos, lotados no ENFRON/DEPRO, 

para o desempenho das atividades de acompanhamento, de análise, de reformulações e 

de monitoramento das execuções dos convênios.  Essas tarefas são realizadas por 02 

(dois) servidores efetivos e por 05 (cinco) colaboradores eventuais (servidores estaduais 

que prestam serviços à Senasp) no desempenho de atividades de: logística, informática, 

diagnóstico e tratamento de dados criminais de fronteira, interlocução GGI-F e eventos.  

Ressalte-se, que estes servidores/colaboradores eventuais participavam, ainda, das 

visitas técnicas de acompanhamento e monitoramento do programa ENAFRON.  

A estrutura pode ser considerada insuficiente, haja vista a necessidade de se utilizar o 

instituto de colaboradores eventuais para realização das funções inerentes ao órgão e do 

próprio rol de atividades que são desempenhadas pelo staff, como: participação em 

reuniões, formulação de termos de referência, especificação de objeto, acrescido do 

esforço dispendido em visitações a alguns municípios.  Este conjunto de atividades 

combinado com o quadro de pessoal disponível prejudica um acompanhamento efetivo 

e tempestivo das diversas atividades dos convenentes. Assim, considera-se necessária a 

adequação da força de trabalho alocada naquele Departamento, devendo-se observar a 

sinalização da Secretaria-Executiva no sentido de realizar compras centralizadas para 

distribuição aos entes federativos, objetivando reduzir o quantitativo de convênios a 

serem firmados no âmbito do Ministério da Justiça. 

 

Complementarmente, após o envio do Relatório Preliminar, a Unidade, por meio do 

Ofício nº 4015/2015/GAB SENASP/SENASP-MJ de 24/09/2015, informa que, no que 

tange à avaliação da gestão das transferências voluntárias, adotará as providências 

necessárias para atendimento das recomendações presentes nos itens 1.1.1.2, 1.1.1.3 e 

1.1.1.4 deste relatório. 
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A Unidade ainda registra que está envidando esforços para melhorar a gestão das 

transferências voluntárias:  

 

[...]  

Podemos citar algumas medidas que vem sendo implementadas ao longo de 

2015: 

 

Construção de Portaria que regulamentará os instrumentos celebrados por esta 

Secretaria desde sua formalização até a Tomada de Contas Especial, quando 

for o caso. 

 

Em atendimento ao disposto nos arts. 65 a 68 da Portaria Interministerial nº 

507/2011, foram designados fiscais para acompanhamento dos instrumentos 

vigentes por meio de Portarias publicadas no Boletim Interno do MJ. Na 

seqüência, está sendo realizada a vinculação desses fiscais aos instrumentos. 

 

A Senasp repensou o fluxo dos processos e esta nova formatação tem agilizado o 

retorno aos Convenentes.   

 

A fim de orientar os convenentes acerca da execução e da prestação de contas 

dos convênios firmados com a Senasp, dando cumprimento às recomendações 

dos órgãos de controle, foi encaminhado Ofício-Circular aos convenentes que 

possuem instrumentos vigentes, conforme documento anexo. (ANEXO: Cópia de 

ofício-circular enviado 1145570) Essa medida preventiva relacionou algumas 

ações que devem ser adotadas pelos convenentes de modo a evitar a ocorrência 

de impropriedades em sua execução e de conseqüentes problemas na prestação 

de contas final.         

 

A Senasp, no intuito de cumprir a sua missão institucional, sobretudo quanto ao 

estímulo, à modernização e ao reaparelhamento dos órgãos de segurança 

pública do país, celebrou convênios desde o ano de 2000, com todos os Estados 

e, a partir de 2001, com cerca de 80 Municípios. 

 

Atualmente, a Senasp está desenvolvendo novas diretrizes para substituição do 

repasse de recursos por meio de convênios por outras medidas, como a 

realização de aquisições pela própria Secretaria e posterior doação dos bens. 

 

Neste sentido, de modo a aumentar a efetividade, eficiência e eficácia de suas 

ações e ainda atenta às especificidades das aquisições no âmbito da segurança 

pública, esta Secretaria vislumbrou a possibilidade de criação de uma 

Coordenação-Geral de Logística – CGL na sua estrutura, desvinculando-se da 

CGL/MJ. 

 

Em 10 de junho de 2015, foi publicada a Portaria nº 686, que delega 

competência à Secretária Nacional de Segurança Pública para atos 

relacionados às aquisições e contratações. O principal objetivo foi permitir 

especialização das aquisições e contratações vocacionadas ao reaparelhamento 

e obras de Segurança Pública. 

 

Diante desse desafio, o Departamento de Execução e Avaliação do Plano 

Nacional de Segurança Pública – DEAPSEG, por meio de sua Coordenação-

Geral de Gestão, Acompanhamento e Avaliação Técnica do Plano Nacional de 
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Segurança Pública – CGATEC, implantou, no âmbito da Senasp, metodologia 

que consiste na melhoria de processos, padronização de procedimentos e 

documentos, e definição de fluxos de trabalho e informação. Sua abrangência 

contempla desde a deflagração da necessidade, perpassando por todas as 

etapas do processo de aquisição, até o encerramento do contrato. Para tal, 

consolida, além da legislação de referência, boas práticas e orientações dos 

Órgãos de Controle. 

[...] 

 
Por fim, também registra os avanços alcançados para eliminação do passivo de 

prestação de contas “a aprovar”. 

 
Devido ao crescimento do número de prestações de contas “a aprovar”, 

diversas providências foram desenvolvidas ao longo dos anos, tais como 

relatórios internos, planos de ação, criação de grupos de trabalho com 

servidores do MJ. Destaca-se que foram criados três grupos de trabalho 

(Portaria nº 006, de 17/03/2011, Portaria nº 060, de 19/06/2013 e Portaria nº 

1.695, de 20/10/2014) que se mostraram impotentes para o alcance dos 

objetivos. 

 

Tal constatação, somada aos riscos decorrentes da não análise das prestações 

de contas “a aprovar”, revelou a premente necessidade de reajustar a forma 

como os processos de prestação de contas são analisados. 

 

O passivo de prestação de contas “a aprovar” da SENASP foi classificado 

como um “problema de estoque” que precisa ser tratado: (1) de forma 

específica, (2) com horizonte definido no tempo, (3) por meio de forças tarefa ou 

arranjos próprios para atividades que precisam de concentração de esforços 

por um horizonte de tempo determinado. 

 

Paralelo a este cenário, a CGU, no Relatório de Auditoria nº 2014107740,  

recomendou plano de ação para a substituição de colaboradores eventuais por 

servidores, de modo a adequar a estrutura de pessoal dessa Secretaria às suas 

atribuições institucionais. Nesse contexto, estão sendo desenvolvidas frentes de 

ação com medidas de curto (período de transição), médio e longo prazo 

(medidas estruturantes). 

 

Considerando que as iniciativas anteriores para sanear o passivo de prestações 

de contas “a aprovar” foram insuficientes e impotentes à solução do problema 

do passivo, bem como a necessidade de readequação do quadro de pessoal da 

SENASP – nos termos do último Relatório de Auditoria nº 2014107740 e de 

outras manifestações de órgãos de controle – foi preciso realizar a correção das 

falhas, a mitigação das fraquezas e a adoção de medidas pontuais para conferir 

um novo curso ao processo de solução do passivo de convênios. 

 

A realocação dos colaboradores eventuais, detentores de conhecimento na área 

de segurança pública, para integração de força-tarefa de eliminação do passivo 

de prestações de contas “a aprovar”, por meio de grupo de trabalho, faz parte, 

então, do conjunto de medidas de curto prazo, correspondente à transição de 

ajustamento da estrutura funcional da SENASP. 
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Com efeito, o Projeto de Eliminação do Passivo de Prestação de Contas “a 

aprovar” da SENASP em 18 meses, coaduna da visão de envidar esforços 

específicos, em determinado período, por meio de força tarefa ou arranjos 

próprios para solucionar o problema do passivo de prestação de contas. Neste 

sentido, foi instituído, em julho de 2015, o Grupo de Trabalho com o objetivo de 

eliminar o passivo das prestações de contas dos convênios "A APROVAR" desta 

Secretaria. 

 

Os colaboradores eventuais atuarão nesse grupo por um período de dezoito 

meses, prestando serviços com dedicação exclusiva, para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público, de modo eventual e não 

permanente.         

 

Os resultados alcançados desde o início dos trabalhos do GTCONV (Julho/2015 

– período de alinhamento de práticas e início de produção, Agosto/2015 e 

Setembro/2015 – período de produção integral) são extremamente positivos, 

tendo sido acessados 241 processos, com emissão de 294 pareceres, 

representando que R$ 363.822.069,49 deixaram de estar numa conta de 

“passivo a aprovar” para figurar uma conta de “valores movimentados”. 

 

MÊS 
QUANT. TOTAL DE 

PROCESSOS ANALISADOS 

QUANT. TOTAL DE 

PARECERES EMITIDOS 
VALOR 

Julho*  47 53 R$ 58.161,020,44 

Agosto 106 120 R$ 216.481.506,87 

Setembro** 88 121 R$ 89.179.542,18 

TOTAL 241 294 R$ 363.822.069,49 

 
Não obstante o esforço na eliminação do passivo de prestação de contas, tema 

recorrente nos relatórios de auditoria da Unidade, considera-se que a formação da força-

tarefa ora tratada não se amolda à premissa para utilização de colabores eventuais, tendo 

em vista a ausência de especialização e eventualidade. No item subsequente, detalha-se 

mais especificamente a questão envolvendo a utilização de colaboradores eventuais na 

Senasp.  

  
##/Fato## 

 

 

2.4 Avaliação da Gestão de Pessoas 

A avaliação da gestão de pessoas da Senasp ficou adstrita a: a) avaliar atuação de 

servidores públicos estaduais e municipais que prestam serviços à Senasp na qualidade 

de colaboradores eventuais; b) verificar se a atuação dos colaboradores eventuais da 

Força Nacional de Segurança Pública está em conformidade com as disposições da Lei 

nº 11.473/2007, examinando, especialmente, se eles desempenham exclusivamente as 

atividades de cooperação federativa fixadas no seu artigo 2º, as quais compreendem 

operações conjuntas, transferências de recursos e desenvolvimento de atividades de 

capacitação e qualificação de profissionais, no âmbito da Força Nacional de Segurança 

Pública e: c) verificar o atendimento da determinação do acórdão TCU – 1.158/2014. 

 

Tendo em vista o acompanhamento da Unidade, ao longo dos anos, verifica-se que a 

Senasp apresenta deficiência em seu quantitativo de pessoal para atender suas diversas 
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responsabilidades institucionais, o que reflete no acúmulo de pendências, como: grandes 

quantidades de prestações de contas a analisar; fiscalização precária do cumprimento de 

objetos dos diversos convênios; morosidade na formulação das especificações técnicas 

dos itens objeto das aquisições de sua responsabilidade etc. 

 

Com vistas a suprir suas necessidades, a Senasp lançou mão dos servidores cedidos à 

Força Nacional de Segurança Pública - FNSP, no desenvolvimento de atividades 

atinentes àquela Secretaria.  

 

Compete ao Ministro de Estado da Justiça determinar o emprego da FNSP, que será 

episódico e planejado. O ato que determinar o emprego da FNSP conterá a delimitação 

da área de atuação e do prazo em que as atividades da Força serão desempenhadas; a 

indicação das medidas de preservação da ordem pública a serem implementadas; e as 

diretrizes que nortearão o desenvolvimento das operações de segurança pública. 

 

Durante o exercício de 2011, foi realizado trabalho de auditoria no âmbito da Senasp 

sobre o funcionamento da Força Nacional de Segurança Pública - FNSP para se avaliar 

a pertinência dos valores pagos a título de diárias aos servidores cedidos por força de 

parcerias com os entes federados. Nesse trabalho, foram verificados pagamentos 

continuados de diárias aos colaboradores eventuais da FNSP. Também foi objeto de 

verificação a composição do quadro de pessoal da FNSP. A análise abrangeu o 

conhecimento da estrutura da Unidade e as atividades desempenhadas pelos 

colaboradores eventuais em cada área. Dentre os resultados obtidos foi identificada a 

concessão de diárias de forma continuada a servidores mobilizados pela FNSP para 

realizarem atividades administrativas no âmbito do Ministério da Justiça sem o amparo 

legal. 

 

Para tanto, foram produzidas as seguintes recomendações à Senasp, as quais estão sendo 

acompanhadas pela CGU:  

 

- Mobilizar servidores dos estados e do Distrito Federal para comporem 

o efetivo da FNSP exclusivamente para o desempenho das atividades 

previstas nos art. 3º da Lei nº 11.473/2007 e no art. 2º do Decreto nº 

5.289/2004, haja vista a falta de amparo legal para mobilização para o 

exercício de atividades administrativas no âmbito do Ministério da 

Justiça, conforme alerta o contido no item 39 do Parecer nº 

04/2011/GAB/CONJUR/MJ, de 26/04/2011. 

- Promover a dispensa dos servidores mobilizados pelo DFNSP que 

estejam exercendo atividades incompatíveis com aquelas para as quais 

foram convocados, ou seja, com desvio de função, e os que labutam em 

outros órgãos/departamentos do Ministério da Justiça, com a respectiva 

interrupção do pagamento das diárias. 

- Apresentar o cronograma de desmobilização dos servidores que 

exercem atividades administrativas no âmbito do DFNSP, órgão da 

estrutura organizacional do Ministério da Justiça, e percebem 
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remuneração por meio de diárias, haja vista que não há previsão legal à 

sua mobilização, conforme ressaltado no Parecer nº 04/2011 – 

GAB/CONJUR/MJ, de 26/04/2011, verificando a possibilidade de se 

utilizar durante o período de desmobilização servidores do Distrito 

Federal, haja vista que não há que se falar em pagamento de 

indenização na forma de diárias, o que atende ao princípio da 

economicidade. 

- Definir, primeiramente, o quantitativo de servidores necessários à 

realização das atividades eminentemente operacionais de competência 

do DFNSP, promovendo, posteriormente, a desmobilização do excesso 

de contingente. 

- Para a realização das atividades administrativas de competência do 

DFNSP, definir aquelas que exigem conhecimento específico e alocar 

pessoal de acordo com a periodicidade necessária para a sua realização, 

devendo para as demais atividades puramente administrativas buscar os 

meios necessários junto ao Ministério da Justiça para o provimento das 

referidas vagas. 

 

O referido assunto também foi abordado nas determinações do Acórdão nº 1.158/2014, 

2ª Câmara, de 27/03/2014, protocolado nesta Controladoria-Geral da União-CGU, em 

24/06/2014, que, em função da tempestividade e do planejamento dos trabalhos, não 

teve sua análise incluída no Processo de Contas da Unidade Jurisdicionada do exercício 

de 2013, mas sim no referente ao exercício financeiro de 2014. 

 

Assim, incluiu-se no relatório de auditoria, referente à avaliação das contas do exercício 

de 2014, síntese do resultado do trabalho realizado na Senasp e no DFNSP, no que se 

refere ao Acórdão nº 1.158/2014, 2ª Câmara.  

 

Registre-se que o conteúdo integral desse trabalho está contido no Relatório de 

Auditoria nº 201410774, o qual se encontra anexo a este relatório de avaliação de 

contas. O referido trabalho de auditoria identificou as seguintes disfunções: Desvio da 

finalidade pactuada nos termos de registro de convênios na utilização de servidores da 

FNSP; Utilização continuada de servidores estaduais e municipais, a título de 

colaboradores eventuais, no desenvolvimento de atividades de natureza administrativa e 

institucional; e Manutenção de estrutura administrativa (Unidade Gestora) com custos 

superiores aos benefícios.  

 

Para a regularização dessas impropriedades foram propostas as seguintes 

recomendações, as quais serão monitoradas via Plano de Providências Permanente por 

esta CGU:  

- Realizar, no prazo de 90 dias, levantamento das atividades realizadas 

por mobilizados com base na Lei n.º 11.473/2007, que realizam serviços 

administrativos, e elaborar Plano contendo o levantamento de 

necessidades de força de trabalho e cronograma de remanejamento 
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dessas atividades para pessoal integrante da estrutura de Senasp, tendo 

em vista a falta de amparo legal. 

- Suspender, considerando o Plano de remanejamento contido na 

Recomendação 1, a utilização de mão-de-obra de servidores civis e 

militares mobilizados com base na Lei nº 11.473/2007, para a realização 

de serviços administrativos, tendo em vista a falta de amparo legal, com 

a consequente interrupção do pagamento das diárias. 

- Suspender, considerando o Plano de remanejamento contido na 

Recomendação 1, a utilização de mão-de-obra de servidores e militares 

mobilizados com base na Lei nº 11.473/2007, para realização de escoltas 

de autoridades, tendo em vista a falta de amparo legal e tratar-se de 

competência das Polícia Rodoviária Federal conforme inciso VIII, artigo 

1º do Decreto nº 1.655/95. 

- Adotar medidas administrativas necessárias para garantir que os 

servidores e militares dos estados disponibilizados para atuação 

operacional conjunta com a Força Nacional de Segurança Pública sejam 

alocados exclusivamente para atividades e serviços imprescindíveis à 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio. 

- Proceder ao levantamento das expertises de natureza técnica 

necessárias para embasar solicitação junto à Secretaria-Executiva de 

providências quanto à contratação, reposição de recursos humanos 

qualificados ou disponibilização de funções/cargos que guardem 

pertinência aos objetivos institucionais. 

- Apresentar, no prazo de 90 dias, plano de ação, inclusive com 

participação da Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça, para 

substituição da força de trabalho composta atualmente por 

colaboradores eventuais de modo a adequar a estrutura de pessoal dessa 

Secretaria às suas atribuições.  

- Estabelecer tratativas junto à Secretaria-Executiva do Ministério da 

Justiça no sentido de dar efetivo cumprimento à determinação contida no 

Acórdão TCU nº 2.648/2009 - 2ª Câmara, item 9.6.8 - pagamento de 

diárias de forma contínua e sem as características da eventualidade e 

transitoriedade, ocorrência relatada no subitem 1.2.3.1(Constatação 

017) do Relatório de Auditoria Anual de Contas da CGU nº 244062 – 2ª 

Parte, o que afronta o disposto no art. 58 da Lei nº 8.112, de 1990, 

estruturando o quadro de pessoal da Secretaria Nacional de Segurança 

Pública - Senasp/MJ, assegurando a realização de suas atribuições 

regimentais por efetivo próprio. 

- Avaliar a possibilidade de celebração de convênio e/ou realização de 

cessão com outros órgãos da área de defesa e segurança para 

participação de servidores dessas entidades, por exemplo, na aquisição 

de itens técnicos na realização de atividades conjuntas de natureza 

transitória. 
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- À Senasp que proceda a extinção da UG 200242, em razão da baixa 

execução e complexidade das despesas realizadas, além do uso indevido 

de pessoal da FNSP. 

  

##/Fato## 

Tendo em vista o acompanhamento da Unidade ao longo dos anos, verifica-se que a 

Senasp apresenta deficiência em seu quantitativo de pessoal para atender suas diversas 

responsabilidades institucionais, o que reflete no acúmulo de pendências, como: grandes 

quantidades de prestações de contas a analisar; fiscalização precária do cumprimento de 

objetos dos diversos convênios; morosidade na formulação das especificações técnicas 

dos itens objeto das aquisições de sua responsabilidade etc. 

 

Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, Ofício nº 4015/2015/GAB 

SENASP/SENASP-MJ de 24/09/2015, a Unidade, além das informações prestadas 

sobre a gestão de convênios (item 2.3), reporta as tratativas para atendimento das 

recomendações do Relatório nº 201410774, conforme evidenciado a seguir: 

 

[...] 

Em atenção ao Relatório de Auditoria nº 201410774, a Senasp tem 

trabalhado em três eixos para atendimento das recomendações, 

conforme planejamento abaixo: 

 

a) Mobilizados da Força Nacional 

b) Colaboradores eventuais 

c) Extinção da UG 200242 

 

1º eixo - Constatação: Desvio da finalidade pactuada nos termos de registro de convênios na utilização de 

servidores da FNSP 

Planejamento para atendimento das recomendações 

1º PASSO 
Reunião entre GAB/SENASP, DFNSP e DEAPSEG para apresentação do problema 

e alinhamento das ações a serem adotadas (reunião realizada em 28/08/2015).  

2º PASSO 

O DFNSP deverá elaborar manifestação para cada uma das Recomendações da CGU, atendendo 

ao solicitado, considerando os apontamentos do Relatório, da Ata de Reunião de Busca Conjunta 

de Soluções e Ofício nº 2364/2015/GAB SENASP/SENASP-MJ. A manifestação do DFNSP deve 

abordar os seguintes pontos:  

1.      Levamento de atividades do Departamento; 

2.      Levantamento de necessidades do Departamento; 

3.      Plano de Remanejamento; 

4.      Cronograma; 

5.      Medidas que serão adotadas para atendimento das recomendações exaradas; 

6.      Observância dos temas relativos ao DFNSP debatidos na Reunião de Busca Conjunta de 

Soluções; 

7.      Apresentação das atividades em que se faz necessária a atuação de profissionais 

mobilizados com a devidamente justificativa.  

Prazo: 25/09/2015. 

3º PASSO 

Reunião com a participação do GAB/SENASP, DFNSP, DEAPSEG para apreciação da 

manifestação DFNSP. 

Prazo: 28/09/2015. Os pontos eventualmente destacados na reunião para apreciação da 

manifestação deverão ser revisados pelo DFNSP. 

Prazo: 08/10/2015. 

Prazos: 

Manifestação da unidade: 25/09/2015. 

Reunião para análise da manifestação: 28/09/2015. 

Revisão da manifestação da unidade: 08/10/2015. 

Manifestação final à CGU: 26/11/2015. 

Obs. Após encaminhada a manifestação à CGU em 26/11/2015, o DFNSP deve manter atualizados os 
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registros sobre implementação de medidas para atendimento das recomendações. 

  

2º eixo - Constatação: Utilização continuada de servidores estaduais e municipais, a título de colaboradores 

eventuais, no desenvolvimento de atividades de natureza administrativa e institucional 

Planejamento para atendimento das recomendações 

1º PASSO Reuniões de alinhamento 

2ºPASSO 
Levantamentos (Recomendação 1) 
Prazo: 25/09/2015. 

3º PASSO  

Elaboração de Plano de Ação (Recomendação 2) 
Prazo: 05/10/2015. 

Reunião de análise e aprimoramento da minuta do Plano de Ação SENASP, contribuindo com 

suas respectivas sugestões. 
Data sugerida: 30/10/2015. 

4º PASSO 

Compilação de informações de todas as áreas, gerando o Plano de Ação SENASP. 
Responsável: DEAPSEG. 

Prazo: 23/10/2015. 

5º PASSO 

Avaliação de possibilidade de celebração de convênio/cessão com outros órgãos 

(Recomendação  4) 
Prazo: 05/10/2015.  

6º PASSO 
Reuniões de análise e aprimoramento das manifestações (Recomendação 3) 
Data sugerida: 30/10/2015. 

7º PASSO 

Estabelecimento de tratativas junto à Secretaria-Executiva  
Data sugerida: 10/11/2015. 

Prazo para envio das informações pela SE ao DEAPSEG: 16/11/2015. 

8º PASSO 
Compilação de todas as informações SENASP e SE/MJ em versão final de manifestação. 

Prazo: 20/11/2015. 

9º PASSO 

Apresentação à CGU do plano de ação para substituição da força de trabalho composta 

atualmente por colaboradores eventuais, de modo a adequar a estrutura de pessoal da área às 

suas atribuições. 

Prazo: 26/11/2015. 

10º PASSO 
Controle e monitoramento do plano de ação, por meio da atualização de informações, da 

correção de falhas e desvios e da prestação de contas. 

Obs.  
Em atenção às recomendações dos órgãos de controle, está em fase de construção nota técnica, 

formulário e portaria da Senasp que tratará sobre a contratação de colaboradores eventuais.  

  
3º eixo - Constatação: Manutenção de estrutura administrativa (Unidade Gestora) com custos superiores aos 

benefícios 

Planejamento para atendimento das recomendações 

Etapas 

Reunião DEAPSEG e DFNSP para alinhamento; 

Adequação da estrutura de pessoal; 

Adequação da estrutura física; 

Providências necessárias para atualização dos responsáveis nos sistemas de execução 

orçamentária e financeira; 

Relatório das mudanças empreendidas para atendimento da recomendação. 

Situação 

atual 

Conforme Portaria do Ministro nº 1527, publicada no Diário Oficial da União nº 181, de 22 de 

setembro de 2015, Seção 1, página 24, foi autorizada a baixa do CNPJ nº 00.394.494/0148-

62 junto à Receita Federal do Brasil. (anexo, 1146805) 

Em 23/09/2015, foi solicitado à Coordenação de Contabilidade (MJ) que sejam adotados os 

procedimentos cabíveis por essa Coordenação junto à Receita Federal do Brasil (RFB). 

Foi pedido ainda a gestão junto à Coordenação-Geral de Contabilidade (CCONT/STN) para que 

seja realizada a transferência dos saldos da Unidade Gestora (UG) 200242 - Força Nacional 

para a UG 200331 - Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), bem como a extinção 

daquela. 
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[...] 

 

Fazendo referência às tratativas apresentadas pela Unidade no item 2.3, quanto à 

formação de força-tarefa para eliminação de passivo de prestação de contas de 

convênios, verifica-se que a situação se concilia com o exposto nos itens 1.1.1.2 e 

1.1.1.3 do Relatório de Auditoria 201410774 (anexo), uma vez há a utilização de 

servidores públicos oriundos dos estados, denominados como ‘colaboradores 

eventuais’, na execução de atividades rotineiras de natureza institucional e 

administrativa.  Essa situação descaracteriza a utilização desse instituto, haja vista a 

necessidade de que o colaborador eventual realize serviços especializados ou atividades 

específicas, sempre de natureza eventual, sem que a Administração Pública possua, em 

seu quadro técnico, profissionais com perfil técnico para execução da atividade 

desejada, não se caracterizando serviço administrativo comum.  No caso em tela, tanto o 

serviço se caracteriza como continuado, como a atividade se classifica em natureza 

comum sendo peculiar à Administração Pública, havendo, portanto, o agravamento de 

se utilizar servidores públicos estaduais, mediante a remuneração de diárias. 

 

Embora ainda no prazo a recomendação para que a Senasp elabore plano de ação com 

fins de adequação da força de trabalho, e, reconhecendo ainda a diligência da Unidade 

no deslinde da questão, tanto do tratamento do passivo de prestação de contas de 

convênios, bem como da estruturação de pessoal
2
, registra-se que as tratativas propostas 

não retiram o caráter do descumprimento legal da utilização dos colaboradores 

eventuais no caso. 

  
##/Fato## 

 

 

2.5 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ 

Para esse item foi considerada na avaliação da gestão de compras e contratações, 

especialmente no que diz respeito à: a) regularidade dos processos licitatórios e das 

contratações e aquisições feitas por inexigibilidade e dispensa de licitação; b) utilização 

de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de 

serviços e obras; c) qualidade dos controles internos administrativos relacionados à 

atividade de compras e contratações. 

 

Para seleção do escopo do trabalho de auditoria, foram utilizados os critérios de 

materialidade, relevância e criticidade como metodologia, resultando em uma 

amostragem não probabilística de três processos licitatórios, a qual não possibilita a 

extrapolação das conclusões obtidas a partir dos processos analisados para o universo 

das contratações realizadas pela Senasp em 2013, em razão de ter havido no exercício 

sob exame apenas formalização e empenhos, sem a devida execução, conforme escopo 

definido abaixo: 

 

 Processo 08020.005930/2013-56, Pregão por Sistema de Registro de Preços - 

SRP n° 40/2013, Contrato nº 141/2013, referente à aquisição de veículos do tipo 

micro-ônibus rodoviário customizado, com equipamentos embarcados; 

                                                 
2
 Memorando nº 630/2013 CGRH/SPOA/SE/MJ, de 21/10/2013 – Alocação de servidores – concurso 

publico PGPE 2013 e Distribuição de Funções Comissionadas Tecnicas-FCT’s. 

- Memorando nº 93/2014/SE/MJ, de 19/01/2014 – Solicitação de servidores. 

- Memorando nº 107/GAB/SENASP/MJ, de 24/01/2014 – Solicitação de servidores. 
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 Processo 08020.005927/2013-32, Inexigibilidade n° 14/2013, Contrato nº 

162/2013, referente à aquisição de pistola de condutividade elétrica; e 

 Processo 08106.000285/2013-35, Pregão por SRP nº 51/2013, Contratos n.º 156 

e 157/13, referente à aquisição de pistola .40. 

Segue quadro demonstrativo do volume de recursos avaliados: 

 

Tabela 06 – Recursos avaliados. 
Descrição dos Processos Qtde de processos Valor envolvido R$ 

licitatórios avaliados 03 137.035.847,00 

detectada alguma desconformidade* 01 114.806.600,00 

* O valor mencionado corresponde ao total das aquisições, não necessariamente a existência de prejuízos. 

 

Para avaliar a adesão da unidade auditada aos critérios de sustentabilidade ambiental, 

estabelecidos na IN SLTI MPOG nº 1/2010, foram consideradas as informações 

apresentadas pela Unidade, assim como processos analisados pela equipe de auditoria, 

nos quais se verificou a presença de cláusulas em editais e/ou contratos prevendo a 

utilização de critérios de sustentabilidade ambiental nas contratações realizadas. No 

Relatório de Gestão, se menciona quanto ao item 10 – Gestão do Uso dos Recursos 

Renováveis e Sustentabilidade Ambiental, que este não se aplica à Unidade, e sim, da 

Secretaria Executiva do Ministério da Justiça. 

 

No âmbito do Pregão SRP nº 40/2013, referente à aquisição dos micro-ônibus 

customizados, os centros de comando e controle móveis, verificou-se as seguintes 

desconformidades: estimativa de preço inadequada, sem detalhamento do orçamento; 

ausência de critérios objetivos para análise e classificação das propostas; aceitação de 

propostas sem justificativa para disparidades de preços ofertados pela mesma empresa, 

resultando em ato antieconômico no montante de R$ 5.606.600,00; e contratação de 

empresa para fornecimento de bases móveis, no âmbito do Sistema de Registro de 

Preços, sem demonstração da vantagem para a Administração. 

 

Para saneamento das situações, foram expedidas recomendações no sentido de se 

elaborar rotinas e normativos para melhor condução dos próximos processos licitatórios 

quanto ao detalhamento das propostas, formação de preços, elaboração de termo de 

referência e ampliação de competitividade. Por fim, ainda foi recomendada a apuração e 

quantificação do ato antieconômico, bem como a regular apuração de responsabilidade 

para quem tenha dado causa aos fatos apontados. O detalhamento dessa análise se 

encontra no Relatório de Auditoria nº 201504199 referente à avaliação de contas da 

Secretaria Executiva do Ministério da Justiça, do exercício 2014. 

 

Em relação ao processo 08106.000285/2013-35, Pregão por SRP nº 51/2013, Contratos 

n.º 156 e 157/13, referente à aquisição de pistola.40, do exame efetuado, verificou-se a 

necessidade de aprofundamento dos trabalhos para se verificar a exatidão da aplicação 

da modalidade de licitação e da realização de planejamento prévio ou de levantamentos 

que confirmem as necessidades das diversas unidades da federação participantes do 

processo de aquisição. 

 

Dessa forma, conclui-se que dos processos avaliados, o processo 08020.005927/2013-

32 foi conduzido com estrita observância aos princípios atinentes à Lei nº 8.666/93 e 

normativos correlatos, o processo 08106.000285/2013-35 será posteriormente avaliado 

e o processo 08020.005930/2013-56 ensejou a emissão de recomendações para correção 

de falhas.    
##/Fato## 
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2.6 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

A partir de verificação dos acórdãos protocolados nesta Secretaria Federal de Controle – 

SFC, e de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Contas da União – TCU, verificou-

se não haver a expedição de acórdão específico com comando para que a CGU se 

manifeste no processo de contas da Senasp no exercício de 2014. Ressalte-se quanto ao 

item 2.4 - Avaliação da Gestão de Pessoas, referente ao Acórdão nº 1.158/2014, 2ª 

Câmara, de 27/03/2014, objeto de trabalho específico no que tange à utilização de 

colaboradores eventuais no desempenho de atividades institucionais.   
##/Fato## 

 

 

3. Conclusão 

 

O presente trabalho objetivou acompanhar os atos e fatos de gestão no período de 

abrangência do trabalho, 01/01/2014 a 31/12/2014, tendo o escopo definido 

conjuntamente com o Tribunal de Contas da União. Dentre as áreas selecionadas para 

avaliação, apresenta-se seguir a síntese dos resultados de auditoria. 

No que tange à avaliação dos resultados qualitativos e quantitativos da Ação 20IC – 

Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras – ENAFRON, verificou-se que 

as metas estabelecidas no PPA vêm sendo atingidas, com exceção das metas de 

implantação de sistema de videomonitoramento (17%) e radiocomunicação (0%). A 

execução do programa para alcance dessas metas importou na descentralização 

significativa de valores e tem sido prejudicada por força de contingenciamentos 

financeiros, falta de mão-de-obra suficiente e capacitada para desenvolvimento dessas 

ações e, ainda, por incerteza quanto à utilidade do objeto proposto (radiocomunicação).   

No que tange à avaliação da gestão de pessoas, foi verificado que: a UJ vem utilizando 

de forma continuada servidores estaduais e municipais, a título de ‘colaboradores 

eventuais’, no desenvolvimento de atividades administrativas e institucionais; sendo 

constatado também o desvio de finalidade pactuada nos termos de registro de convênios 

na utilização de servidores da FNSP. Nesse sentido, a unidade se comprometeu a 

elaborar, em até 90 dias, plano para remanejamento das atividades administrativas 

realizadas no âmbito da FNSP para a Senasp e, em igual prazo, elaborar plano de 

trabalho para substituição da força de trabalho composta atualmente por colaboradores 

eventuais. 

Quanto à avaliação da gestão de transferências no contexto do ENAFRON, verificou-se 

o atingimento de execução orçamentária dos convênios destinados ao Reaparelhamento 

(81%), à Radiocomunicação (73%) e, em menor percentual, ao Videomonitoramento 

(34%). Frisa-se que esta execução orçamentário-financeira não reflete o atingimento de 

metas, em nível estadual e municipal, tendo vista o baixo alcance de resultados das 

metas de Radiocomunicação e Videomonitoramento conforme citado anteriormente. 

Também foram verificadas falhas quanto ao cumprimento da Portaria Senasp/MJ nº 

12/2012, o qual estabelece critérios para habilitação das propostas de convênios de 

reaparelhamento e cumprimento do Parecer 
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773/2014/COLIC/CGLEG/CONJUR/AGU/CGU quando da prorrogação destes 

convênios. 

Ainda quanto a este item, restou evidenciado que Unidade possui regular programação 

de fiscalização dos convênios, com emissão de relatórios sucintos e diligências para 

saneamento de impropriedades. 

No que tange ao Pregão SRP nº 40/2013, para aquisição de micro-ônibus para os 

chamados centros de comando e controle móveis, verificou-se: a falta de detalhamento 

orçamentário, incorrendo na estimativa inadequada de preço; falta de critérios para 

análise e classificação das propostas dos licitantes e aceitação de proposta com preços 

fora de mercado, resultando em ato antieconômico no montante de R$ 5.606.600,00. 

Assim, além de recomendações para adequação dos normativos e rotinas na condução 

dos processos licitatórios, mais especificamente ao detalhamento orçamentário, 

composição de preços, incentivo à competitividade e elaboração do termo de referência, 

também foi emitida recomendação para apuração e quantificação do ato antieconômico, 

com a respectiva apuração de responsabilidade, observando os institutos do 

contraditório e da ampla defesa. 

 

 

 

 

 

 

Brasília/DF, 01 de outubro de 2015. 

 

 

_____________________________________________________________ 

Coordenador-Geral de Auditoria da Área de Justiça e Segurança Pública 
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_____________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201503657 

 

1 Segurança Pública com Cidadania 

1.1 Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras - ENAFRON  

1.1.1 AVALIAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS        

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Fragilidades na aplicação de procedimentos de fiscalização impactando na 

avaliação quanto ao cumprimento do objeto conveniado. 

 

Fato 
 

Do exame dos relatórios de fiscalização abrangendo os períodos de janeiro/2015 a 

fevereiro/2015, referente à visitação efetuada aos municípios de Santa Helena, Guaíra, 

Marechal Cândido Rondon, Toledo, Cascavel e Foz do Iguaçu, no estado do Paraná; 

Rio Brilhante, Itaporã, Laguna Carapã, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Deodápolis, 

Naviraí, Itaquiraí, Eldorado, Iguatemi, Sete Quedas, Ponta Porã e Campo Grande, no 

estado do Mato Grosso do Sul; e Alto Alegre, Mucajaí, Bonfim, Rorainópolis, 

Caracaraí, Iracema, Pacaraima, Boa Vista, no estado de Roraima, verificaram-se 

impropriedades nos procedimentos de acompanhamento aplicados por ocasião das 

visitas. 

 

Nesse sentido foram identificadas falhas como: registro fotográfico sem datação e 

efetuada de forma inespecífica - fotos de veículos sem focalizar placas e/ou 

identificação do programa; falta de conhecimento prévio dos quantitativos e da natureza 

qualitativo dos bens adquiridos pelos estados para fins de aplicação de procedimentos 

de verificação; relatórios de acompanhamento da implementação do programa 

ENAFRON sem assinatura e falta de atas assinadas. 

 

Como resultado da falta de sistemática e avaliação prévia em relação à execução do 

convênio, há apontamentos informando quanto à necessidade de apresentação de 

relação de bens a serem verificados, de sua destinação, de sua localização, como 

apresentado no relatório de fiscalização nº 9/2014: “vi) Consideramos importante a 

elaboração por parte do estado convenente da relação de todos os veículos e motos 

destinados e entregues aos municípios de fronteira, indicando a instituição militar ou 

civil como beneficiaria”; além da alusão da falta de inclusão das informações dos 

convênios no Siconv. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Deficiência na utilização de procedimentos para orientar e uniformizar a execução das 

atividades de monitoramento pelas equipes técnicas. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em seu despacho nº 83/2015/CGPE/DEPRO/SENASP, de agosto de 2015, foram 

incluídas as seguintes ponderações:  
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[..]quanto à questão dos relatórios sem assinatura informamos que após 

elaboração esses eram submetidos à apreciação da Direção Geral do 

DEPRO que por sua vez revisava antes do envio à SENASP”. “No caso 

dos registros fotográficos é possível perceber que realmente é preciso 

melhorar as fotografias de bens, de forma que possibilite a identificação 

e sua correspondência com os bens previstos nos convênios em questão”.  

 

Adicionalmente, informa:  

 

“nos outros pontos assinalados tais como: Não são informados registros 

por atas de reunião com assinaturas, não são informados e detalhados 

os itens fora de uso, estocados e, alusão à falta de relação dos bens 

adquiridos e sua destinação, temos a informar que: 1. A partir desta, 

orientaremos os participantes das reuniões entre os fiscais e gestores 

(quando em visita de fiscalização) dos estados para elaboração de atas e 

sua devida assinatura; 3. Quanto aos bens adquiridos bem como sua 

destinação, quando não são inseridos no SICONV pelo convenente, o 

que quase sempre acontece, é adotado o procedimento de solicitação 

para o envio via planilha das execuções realizadas e suas destinações, 

observando o cumprimento dos registros do plano de trabalho. 

 

Em relação aos instrumentos de fiscalização do ENAFRON, a unidade apresentou 

resposta à solicitação de auditoria, informando que possui check-list, inclusive anexou 

modelo, no qual constam alguns questionamentos/solicitações aplicáveis durante as 

visitas, quais sejam: estágio de execução das licitações por exercício financeiro do 

convênio; requerimentos quanto à relação de bens recebidos e de sua localização; 

lembrete para informar a situação de instalação de CGI-F, NIF, equipamentos de 

perícia, sistema de manutenção de viaturas, condições das instalações, condições das 

viaturas, situação do material bélico, descrição dos nomes e lotação dos profissionais 

entrevistas etc. 

 

Contudo a unidade conclui que esse instrumento não é utilizado por causar eventual 

constrangimento, tendo acrescentado:  

 

“No quesito questionário ou check-list, os quais foram aplicados em 

alguns relatórios, informamos do motivo de sua descontinuidade do 

procedimento vez que, estava mais prejudicando que ajudando na 

compreensão das necessidades relacionadas ao dia a dia dos operadores 

de segurança nas fronteiras”. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A prerrogativa de acompanhar, monitorar e, ainda, fiscalizar a realização do objeto 

conveniado é prevista na legislação pertinente e sua aplicação está formalizada nos 

respectivos termos de convênio, que materializam as obrigações da concedente em 

aplicar os procedimentos de acompanhamento e fiscalização necessários para assegurar 

o cumprimento junto ao convenente. 

 

Nesse sentido, a luz do decreto 6.170/2007, em seu art. 13, que impõe quando da 

celebração, na liberação de recursos, no acompanhamento da execução e na prestação 

de contas de convênios, contratos de repasse e termos de parceria, o registro das 
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operações no SICONV, verifica-se a obrigatoriedade dos registros das operações 

executadas pelos sujeitos da relação convenial. 

 

Essa vinculação importa no dever de se consignar, por sistema, tempestivamente todas 

as operações e, em contrapartida, a responsabilidade da concedente de aferir sua 

legitimidade e vinculação ao plano de trabalho. 

 

Essa aferição, mediante análise do plano e da documentação e/ou por meio de visitas 

técnicas, deve ser orientada pela aplicação padronizada de procedimentos que permitam 

conhecer de maneira uniforme a execução pela convenente, reproduzindo a realidade 

observada e documentá-la para eventuais proposições de ajustes, respaldando a emissão 

de diligências e instrução dos procedimentos administrativos necessários. 

 

Dessa forma, a aplicação de check-list deve ser considerada como instrumento útil de 

padronização, respeitada, a avaliação da gerência da unidade quanto à utilização e 

aplicação de questionários para conhecer da opinião ou com finalidade de obter 

informações dos agentes públicos envolvidos.   

 

Ainda, nesse contexto, as constatações ou achados da fiscalização / monitoramento 

devem ser mantidos em sua essência, pois os relatórios são de responsabilidade do 

servidor e devem estar devidamente assinados por esse, para posterior juntada a 

despachos ou análises do setor para encaminhamentos à autoridade máxima da unidade. 

Assim, considerando o aspecto de conformação à legislação e a obrigatoriedade de 

cumprimento das cláusulas das avenças, além do extenso lapso temporal verificado para 

cumprimento do objeto, tem-se como necessária a implantação de rotina administrativa 

suficiente para consecução dos objetivos, independentemente de sua classificação 

quanto ao aspecto de acompanhamento ou de fiscalização. 

 

Ressalte-se inclusive que, no aspecto gerencial quanto à forma e tempo de realização da 

atividade de acompanhamento, observa-se que tanto a intempestividade da cobrança ou 

sua falta evidenciam fragilidade quanto à execução dessa atividade, conforme 

informado no item 1.1.1.5 deste relatório, no que tange aos controles internos 

administrativos. 

 

Por fim, destaca-se a utilização de servidores estaduais na execução dessas atividades de 

natureza institucional, fato de natureza análogo ao tratado no relatório de auditoria de 

acompanhamento nº 201410774 (anexo), referente à utilização de colaboradores não 

eventuais. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Elaborar rotina/procedimento para acompanhamento da execução de 

convênios considerando, pelo menos, os seguintes pontos:  i) Proceder aos 

levantamentos necessários, com base nos sistemas institucionais, previamente para fins 

de montar os papéis de trabalhos discriminando os itens a serem validados quando das 

visitas in loco.  ii) Implantar e/ou ajustar formulários/procedimentos (check-list; 

questionários) com vista a nortear e uniformizar a aplicação de procedimentos pelos 

profissionais designados.  iii) As equipes de fiscalização devem preencher ou efetuar 

batimento de relação de bens, obtidas anteriormente às visitas, e registrados em 

planilhas que contenham os dados referentes às especificações dos bens adquiridos; suas 

localizações; sua identificação; condições de uso.  iv) As fotografias, em especial, dos 

veículos devem ser datadas e incluir as placas de forma nítida, preferencialmente as 

traseiras, e logotipos para facilitar eventuais conferências.  v) Reuniões técnicas ou 
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eventos devem ser documentados por meio de relações de presença assinadas, 

fotografias etc. vi) Os documentos obtidos devem ser arquivados e os relatórios 

decorrentes assinados tempestivamente pela equipe responsável pelas visitas.  

 

 

1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Acompanhamento insuficiente da execução de convênios que não garantem a 

implementação de recomendações expedidas aos órgãos convenentes. 

 

Fato 
 

O relatório de acompanhamento nº 9/2014, referente à visita de acompanhamento 

realizada no período de 07 a 12 de setembro de 2014, relativo ao Convênio nº 

773043/2012-MT, emitido pela equipe do DEPRO, informa que foram novamente 

constatadas a manutenção de situação verificada há mais de um ano. 

 

Nesse sentido, cabe destacar informação contida no referido Relatório: 

 

v) Os veículos, motos e equipamentos de sinalização destinados via 

convênio à PRE – Policia Rodoviária Estadual, não está baseada nos 

municípios de fronteira e sim na capital do Estado – Cuiabá. Esse 

apontamento já foi objeto de demanda em Relatório de visita técnica ao 

Estado no período de 20 a 24 de maio de 2013. 

 

Além disso, o relatório aponta a reiteração da falha de que a inclusão dos dados no 

SICONV não é efetuada de forma tempestiva e que as informações das atividades 

realizadas pelas convenentes estariam desatualizadas, conforme este mesmo relatório 

expressa, no campo “Observação”:  

 

“Em que pese às inúmeras recomendações da concedente, os registros 

dos procedimentos no Siconv não estão sendo inseridos conforme 

estabelece a legislação que trata dos convênios federais”. 

 

Estas situações evidenciam existência de fragilidade na rotina de acompanhamento no 

que diz respeito à cobrança de informações e na emissão de diligências para 

regularização das desconformidades apontadas pela equipe de acompanhamento. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Falta de efetividade na formalização de diligências e/ou na verificação da 

implementação das recomendações da equipe técnica do DEPRO, em parte decorrente 

da insuficiência de pessoal alocado no DEPRO. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A unidade informa que:  

 

falta de inclusão de dados no sistema SICONV por parte da convenente, 

impulsiona o concedente a buscar outros meios para monitorar os 

convênios sob sua responsabilidade institucional. Portanto, os pedidos 
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de informações sobre suas execuções (bens adquiridos e entregues nas 

localidades) aliado ao acompanhamento ‘in loco’ das atividades e das 

verificações de possíveis atrasos dessas ações junto ao convenente, 

propiciaram a área demandante (Enafron), minimizar a maior parte dos 

problemas ocorridos nas execuções dos acordos firmados.  As 

informações obtidas nesse formato e os dados apresentados nos 

encontros técnicos realizados nos estados de fronteira, (em torno de 

quatro por ano) contribuiu para que essas informações sejam conferidas. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Considerando a determinação do Decreto 6.170/2007, em seu art. 13, que impõe na 

celebração, na liberação de recursos, no acompanhamento da execução e na prestação 

de contas de convênios, contratos de repasse e termos de parceria, o registro das 

operações no SICONV, que será aberto ao público, via rede mundial de computadores - 

Internet, por meio de página específica denominada Portal dos Convênios, considera-se 

primordial o aprimoramento dos controles de acompanhamento. A atualização do 

SICONV com dados do convênio permite que sejam obtidas previamente as 

informações dos diversos atos administrativos, de modo a facilitar para o órgão 

convenente o acompanhamento, sua publicização e a aplicação de procedimentos de 

regularização tempestivos. 

 

A informação atual no SICONV, além de ser um dever legal, possibilita o controle 

social, e permite o aprimoramento das rotinas de fiscalização do órgão, importando em 

melhoria nos controles administrativos do departamento de programas. 

 

Por outro lado, a falta de inclusão tempestiva de dados no SICONV importa em lapso 

de tempo dilatado para regularização das pendências e do seu acompanhamento, 

resultando, em alguns casos, na necessidade de nova visita a localidade.  Assim, 

considerando o pequeno contingente de servidores alocados no DEPRO, resta 

prejudicada a atividade de acompanhamento e a tempestividade quanto à resolução das 

desconformidades observadas.  

 

O não atendimento de recomendações expedidas pela unidade pode ser considerada, na 

formulação de escopo para programação de visitas técnicas às respectivas localidades, 

como vulnerabilidade, ensejando acompanhamento mais diligente por parte da Unidade. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Estabelecer rotina de acompanhamento do cumprimento das 

recomendações por meio de ações executadas pelo DEPRO, de forma a garantir a 

tempestividade da alocação de informações no SICONV, considerando, por exemplo, 

priorizar em sua rotina de acompanhamento as situações de desconformidade 

observadas. 

 

 

1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 

Celebração de convênios com convenentes não qualificados nos termos da Portaria 

Senasp-MJ n° 12-2012. 
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Fato 
 

A Portaria Senasp/MJ n° 12/2012, de 12/03/2012, trata do processo de habilitação das 

propostas apresentadas pelos estados convenentes quanto ao reaparelhamento das 

instituições de segurança pública nos estados de fronteira, um dos objetivos do 

Programa ENAFRON. Esse procedimento permite subsidiar as análises das propostas 

para as respectivas celebrações dos convênios, assim como acompanhamento da regular 

execução dos convênios em função dos parâmetros instituídos.   

Tal normativo estabeleceu, em seu art. 4º, que as propostas deveriam ser apresentadas 

para a implementação das seguintes ações, exclusivamente na faixa de fronteira: 

a) Estruturação de Unidades Especializadas de Fronteira; 

b) Estruturação de Unidades das Polícias Rodoviárias Estaduais; 

c) Estruturação de Unidades Policiais para atuação em vias fluviais e lacustres; 

d) Fortalecimento da Inteligência de Segurança Pública; 

e) Inovações tecnológicas de monitoramento e controle fronteiriço; e 

f) Reaparelhamento de centros e postos integrados de segurança pública e 

fiscalização, e unidades das polícias Civis, Militares e Perícia. 

No §1° do art. 4º, foram estabelecidos os percentuais mínimos dos recursos repassados 

pela Senasp que deveriam ser dispendidos em cada uma das ações listadas, respeitadas 

as especificidades de cada estado. 

Além disso, a Portaria determinou como premissas obrigatórias e necessárias em cada 

proposta, os seguintes itens, conforme art. 6º: 

 Plano Estadual de Segurança Pública nas Fronteiras detalhado, com metas a 

serem atingidas até 2014 e relatório de gestão do ano 2011; 

 Proposta de redução dos índices de criminalidade na faixa de fronteira, 

detalhando os percentuais de diminuição dos crimes peculiares de cada região, 

especificando no mínimo os crimes de homicídios e roubos para os anos 2013-

2014; 

 Previsão de esforços quantitativos a serem desprendidos para prevenção e 

repressão da criminalidade e violência na faixa de fronteira; 

 Efetivo total dos integrantes das polícias civis e militares, perícia em atividade 

em toda faixa de fronteira, discriminando os órgãos, unidades e municípios de 

lotação; 

 População a ser beneficiada e o efetivo dos órgãos estaduais de segurança a ser 

atendidos, relacionando os órgãos, unidades operacionais e municípios; 

 Financiamentos previstos para investimento no fortalecimento da segurança 

pública na faixa de fronteira, proveniente de fontes privadas, federais ou 

internacionais, mediante acordos ou instrumentos afins. 

Trata, ainda, a referida Portaria em seu art. 7º que no prazo máximo de 6 meses, a partir 

da publicação do normativo, é obrigatória a inserção na aba “anexos” do SICONV de 

informações relativas ao detalhamento dos investimentos e iniciativas dos governos 

estaduais para as regiões de fronteira previstas no PPA 2012-2015 e LOA 2012. Essas 

informações devem contemplar  determinadas áreas e dados referentes aos esforços 

realizados, percentuais, taxas e números absolutos que permitissem a verificação da 

evolução ou redução dos índices criminais e inquéritos instaurados entre os anos de 

2007-2011, desagregando por ano e municipios da faixa de fronteira.  
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Entretanto, em análise às propostas dos 11 convênios firmados com os estados 

fronteiriços no âmbito dessa Portaria, verificou-se o não atendimento pleno das 

propostas à Portaria Senasp/MJ nº 12/2012, mais especificamente quanto aos comandos 

obrigatórios estabelecidos no §1º do art. 4º, no art. 6º e no art. 7º, de modo que as 

propostas analisadas e aprovadas pela Senasp importaram na celebração dos respectivos 

convênios, sem a observância das determinações consignadas naquela Portaria, 

conforme demonstrado a seguir. 

Tabela 07: Atendimento da Portaria MJ nº 12/2012. 

Convênio/UF §1° do art. 4º Art. 6º Art. 7º 

773561/2012 AC Não atende Atende Não atende 

773617/2012 AM Atende Atende Não atende 

773039/2012 AP Atende Não atende Não atende 

773042/2012 MS Atendimento parcial Não atende Não atende 

773043/2012 MT Não atende Não atende Não atende 

773041/2012 PA Atende Não atende Não atende 

773037/2012 PR Não atende Atendimento parcial Não atende 

773036/2012 RO Atende Não atende Não atende 

773040/2012 RR Atende Não atende Não atende 

773038/2012 RS Não atende Atende Atende 

773560/2012 SC Atende Não atende Não atende 

Fonte: Planilha elaborada pela equipe de auditoria a partir de dados do SICONV. 

Dessa forma, verifica-se uma limitação na análise da eficácia do Programa, no que se 

refere aos convênios celebrados no àmbito da Portaria n° 12/2012, tendo em vista a 

ausência de parâmetros iniciais para comparação com os índices finais, após a execução 

dos convênios correspondentes.   

  
##/Fato## 

Causa 
 

Inobservância pela equipe do DEPRO, quando da análise das propostas de convênios, 

das qualificações estruturais e técnicas dos convenentes quando do exame do 

cumprimento das exigências contidas na Portaria MJ 12/2012.   

 
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em justificativa pelo não atendimento pleno das propostas à Portaria Senasp nº 12/2012, 

a unidade se manifesta por meio do Ofício nº 3199/2015/GAB SENASP/SENASP-MJ 

nos seguintes termos: 

 

[...] 

 

A Portaria inaugural instituiu o processo de habilitação de propostas no 

âmbito da Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras, 

abrangendo os estados de: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato  

Grosso do Sul,  Rondônia, Roraima, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul e  

Santa Catarina. 

 

Conforme o previsto no art. 9º da cita Portaria, os prazos dados aos 

estados para habilitarem suas propostas e demais documentos e projetos 

foram exíguos, ou seja, no período de 21 de março a 23 de abril.   
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Como se verifica no §2º da citada Portaria, os estados do Pará, Amapá, 

Roraima e Amazonas poderão empregar parte ou todo o recurso previsto 

para investimentos na ação descrita na alínea “b” e não ação descrita 

na alínea “c”, ou seja, na Estruturação das Policiais Rodoviárias 

Estaduais e Estruturação de Unidades Policiais e vias fluviais e 

lacustres, respectivamente. 

 

Quanto ao art. 6º, o qual exige obrigatoriamente as informações do 

Plano Estadual de Segurança Pública, contendo os dados criminais e 

demais informações elencadas, informamos que esses dados são 

compilados do SINESP e repassados ao ENAFRON para consolidação 

dos dados finais. 

 

Quanto ao art. 7º, no prazo máximo de seis meses, deverá ser inserido o 

detalhamento dos investimentos previstos para a área de fronteira 

relacionados ao orçamentos dos estados – PPA 2012/2015 e LOA 2012. 

 

Sobre os dados referentes aos esforços realizados pelas instituições de 

segurança pública na faixa de fronteira, com percentuais, taxas e 

números absolutos sobre criminalidade e as atividades das polícias civis 

e militares, destacamos que estas informações têm sido repassadas 

periodicamente pelos representantes estaduais, o que nos permitiu 

realizar análises que mostram o cenário sobre a evolução do crime na 

faixa de fronteira, no período compreendido entre 2012 e 2014, 

conforme pode ser verificado a seguir. 

 

Vários são os resultados dos investimentos, induções e ações do governo 

federal, em parceria com estados e municípios na fronteira. O primeiro 

desses reflexos foi justamente a redução dos crimes de homicídios nessas 

localidades, que teve um decréscimo de aproximadamente 8% entre 2012 

e 2013, e de 22% entre 2013 e 2014, superando a meta estabelecida 

entre representantes do MJ e os Secretários de Segurança Pública dos 

estados fronteiriços em agosto de 2012, que previa a redução desse 

crime em 5% nos anos de 2012 e 2013, comparativamente. 

 

A partir de esforços desprendidos pelas Policias Militares e Civis em 

todos os municípios fronteiriços do Brasil, foi possível verificar o enorme 

crescimento nas apreensões de entorpecentes e outros esforços dos 

respectivos órgãos. A título de exemplo, no período entre 2012 e 2014 foi 

apreendido pelas polícias militares e civis o quantitativo de 404 

toneladas de drogas (cocaína, maconha, crack e outras drogas) na faixa 

de fronteira (150 km dos limites internacionais) e 603 toneladas de 

drogas em todos os municípios dos estados fronteiriços.  No mesmo 

período, e para a faixa de fronteira, foram apreendidas 19.318 armas de 

fogo. 

 

 Além desses esforços, a Polícia Militar e Civil Perícia e Corpos de 

Bombeiros,  Militares que atuam na faixa de fronteira realizaram, no 

mesmo período, diversas ações de fiscalização a embarcações (13.384), 

veículos (6.714.847) e pessoas (11.902.673). Em relação aos 

procedimentos policiais, foram cumpridos 26.991 mandados de prisão, 
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concluídos 409.035 inquéritos policiais, elaborados 116.211 laudos 

periciais e 54.522 pessoas presas em flagrante delito. Além disso, foram 

recuperados 20.757 veículos automotores furtados e/ou roubados. Tais 

indicadores demonstram que os investimentos têm alcançado resultados 

expressivos no combate à criminalidade nas regiões de fronteira, sendo 

necessário o avanço e continuidade dessas ações nos próximos anos, 

visando o aprimoramento do enfrentamento às organizações criminosas. 

 

Em anexo, os dados consolidados que foram enviados ao DEPAID e ENAFRON para 

efeito de comprovação (Anexo). 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Portaria SENASP/MJ nº 12/2012 enumera diversos critérios a serem atendidos nas 

propostas dos estados candidatos a celebrar convênio para reaparelhamento das 

instituições de segurança pública de fronteira. Seu objetivo principal é orientar a 

alocação eficiente do recurso e proporcionar meios para se aferir o alcance das metas 

por parte do convenente. 

 

Em sua argumentação, a unidade afirma que o pleno atendimento dos critérios 

estabelecidos na portaria não foi cumprido devido ao prazo exíguo para os estados 

registrarem suas propostas no SICONV (21/03/12 a 21/04/2012). Tendo ciência da 

gama de informações exigidas que  deviam ser consolidadas pelos estados sobre cada 

município na região de fronteira, a Senasp poderia ter estabelecido prazo razoável para 

seu cumprimento, considerando ainda a data de assinatura da portaria em 16 de março 

de 2012. Ademais, apresentando a proposta para celebração do convênio, o estado 

aceitou o prazo demandado, devendo então cumprir o normativo. 

 

Quanto à aplicação mínima de recursos disposta no §1º do art. 4º, a unidade expõe o 

registrado no §2º do mesmo artigo, o qual dispõe que os estados do Pará, Amapá, 

Roraima e Amazonas poderão empregar parte ou todo o recurso previsto para 

estruturação de Unidades das Polícias Rodoviárias Estaduais na estruturação de 

Unidades Policiais para atuação em vias fluviais e lacustres. Registra-se que essa 

peculiaridade foi levada em conta na análise desta equipe de auditoria, contudo, em 5 

dos 11 convênios analisados, as propostas não atendiam o disposto no §1º (AC, MS, 

MT, PR e RS).  

 

No que tange às exigências do art. 6º, a Senasp afirma que os dados são compilados do 

SINESP e repassados ao ENAFRON. Afirma ainda que os dados referentes aos esforços 

realizados pelas instituições de segurança pública na faixa de fronteira estão sendo 

repassados periodicamente. Porém, conforme o propósito da portaria, tais informações 

deveriam constar da proposta de forma a subsidiar sua aprovação e criar parâmetros 

para que se pudesse aferir o alcance das metas por parte do convenente.  

 

Referente ao não atendimento da exigência do art. 7º, a unidade não acrescenta 

informação adicional ao que a própria portaria já estabelecia, não apresentando 

justificativas para a não inclusão de informações relativas ao detalhamento dos 

investimentos e iniciativas dos governos estaduais para as regiões de fronteira previstas 

no PPA 2012-2015 e LOA 2012.  

 

Por fim, não obstante a sensível melhoria dos índices criminais apresentados pela 

unidade, ao estabelecer estes critérios pela Portaria nº 12/2012, a Senasp buscava 
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selecionar as propostas que trariam mais efetividade à política pública e estar municiada 

de toda informação para posteriormente aferir o alcance das metas propostas, não sendo 

coerente, após a elaboração do normativo e dispêndio de tempo e recursos humanos na 

sua produção, deixar de aplicá-lo. Além disso, tais informações representariam a 

divulgação de marco zero ou referencial para posterior medição dos resultados 

apresentados por cada estado, permitindo uma avaliação efetiva da aplicação dos 

recursos federais e estaduais.    

 
 

Recomendações: 

Recomendação 1: Realizar, no âmbito do acompanhamento da execução dos convênios 

com os estados, análise das ações previstas, considerando os resultados anuais e 

cumulativos e os impactos resultantes, para fins de se mensurar a efetividade da 

aplicação dos recursos mediante convênios, buscando comparar com a situação 

existente nos estados convenentes à época da firmatura dos convênios, conforme 

disposto na Portaria Senasp nº 12/2012.   

 

Recomendação 2: Estabelecer rotina de análise de conformidade das propostas de 

convênios com os normativos correlatos à Portaria Senasp nº 12/2012. 

 

 

1.1.1.4 CONSTATAÇÃO 
 

Aplicação inadequada do Parecer 773/2014/COLIC/CGLEG/CONJUR/AGU/CGU 

quando da prorrogação dos convênios para reaparelhamento. 

 

Fato 
 

Os convênios, celebrados entre a Senasp e os estados da federação, no âmbito do 

Programa 2070, Ação 20IC – Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras, 

com vistas fomentar a politica pública, mais especificamente no que tange aos Projetos 

de Apoio ao Reaparelhamento dos Órgãos Estaduais de Segurança Pública, fo os 

seguintes: 

Tabela 08: Convênios Reaparelhamento/2012. 

Número do Processo Convênio/TV UF Convenente Vigência final Valor do Repasse 

08020.017853/2012-04 773561/2012 AC 26/07/2015 13.006.838,70 

08020.018178/2012-22 773617/2012 AM 08/05/2015 13.006.799,69 

08020.015005/2012-52 773039/2012 AP 16/02/2015 8.304.924,17 

08020.015012/2012-54 773042/2012 MS 16/12/2014 20.073.991,17 

08020.015009/2012-31 773043/2012 MT 27/05/2015 13.005.496,27 

08020.015010/2012-65 773041/2012 PA 15/03/2015 8.305.752,70 

08020015008/2012-96 773037/2012 PR 03/04/2015 20.055.455,04 

08020.015007/2012-41 773036/2012 RO 10/05/2016 13.006.838,70 

08020.015011/2012-18 773040/2012 RR 11/03/2015 8.305.752,70 

08020.015006/2012-05 773038/2012 RS *05/04/2015 20.076.363,06 

08020.017888/2012-35 773560/2012 SC 26/09/2015 12.755.357,39 

* Prorrogação ainda não efetivada em virtude de ausência de publicação no DOU. 

 Fonte: SICONV. 

 

As despesas efetuadas no âmbito deste Programa são regidas pela Lei nº 10.201/2001 e 

suas alterações, que institui, no âmbito do Ministério da Justiça, o Fundo Nacional de 
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Segurança Pública – FNSP, com o objetivo de apoiar projetos na área de segurança 

pública e de prevenção à violência, enquadrados nas diretrizes do plano de segurança 

pública do Governo Federal. Destaca-se que no § 4° do art. 4º da referida Lei é 

estabelecido que os projetos habilitados a receberem recursos do FNSP não poderão ter 

prazo superior a dois anos. 

 

Com a assinatura dos respectivos convênios em 05/10/2012, o prazo máximo de 

vigência dos acordos era até 05/10/2014. Contudo, da análise procedida, verificou-se 

que convênios foram prorrogados por mais de dois anos, conforme prazos de vigências 

finais evidenciados na tabela acima. 

 

Excetuando-se os convênios com as Secretarias de Segurança Pública dos estados do 

AM e MS, as prorrogações se fundamentaram no Parecer nº 

773/2014/COLIC/CGLEG/CONJUR/AGU/CGU de 15/10/2014. 

 

O citado parecer resultou de consulta da Senasp, realizada por meio do Memorando nº 

1569/2014-Gab-SENASP/MJ de 02/10/2014, o qual solicitou análise da Consultoria 

Jurídica quanto à viabilidade de prorrogação de convênio além dos dois anos, quando o 

prazo de execução for suspenso em três situações: 

 

1) Nos casos em que o convenente solicite alteração do 

Plano de Trabalho ou manifestação da SENASP durante a 

execução dos convênios, é possível aplicar analogicamente o 

Parecer nº 843/2013, e suspender “ex ofício” o prazo de 

execução dos convênios a fim de não prejudicar o convenente 

em razão do disposto no art. 4º, §4º da Lei 10.201/2001?; 

2) Em caso positivo, é possível aplicar esse mesmo 

entendimento quando o atraso na execução for ocasionado 

por outro órgão federal? Explico, no caso de aquisição de 

armamentos, os entes precisam obter autorização do 

Exército, essa análise pode acarretar no indeferimento ou no 

indeferimento da compra. Em caso de deferimento, o Estado 

precisará do prazo para concluir a aquisição, já na hipótese 

de indeferimento, será necessário que o Estado altere seu 

Plano de Trabalho. Sendo assim, caso o convenente 

comprove a mora provocada por ação de outro órgão 

federal, é possível aplicar a suspensão do prazo?; 

3) E se a mora for provocada por estranho à administração 

federal? 

 

Em resposta, a CONJUR considerou exequível, com base nos entendimentos exarados 

no Parecer nº 843/2013/COLIC/CGLEG/CONJUR/AGU/CGU, a possibilidade de 

prorrogação dos convênios nos três casos. Entretanto, o item 9 do Parecer nº 773/2014 

estabelece como condicionantes à efetivação da prorrogação as seguintes situações: “i) 

o convenente tenha cumprido todas as metas do convênio; ii) não haja previsão de 

realização de despesas, ou seja, a parte orçamentária já tenha sido totalmente 

executada; iii) esteja em situação de regularidade no Plano de Trabalho; iv) o 

representante da concedente ateste a boa execução do convênio; e v) o prazo 

prorrogado seja suficiente para o término das atividades”. 

 

O que se depreendeu da análise efetuada nos convênios ora tratados, foi o 

descumprimento pela da concedente e dos convenentes das condicionantes previstas no 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
41 

citado parecer, ou seja, os próprios fundamentos estabelecidos para se promover a 

prorrogação não foram atendidos, aplicando-se erroneamente as premissas do Parecer nº 

773/2014 da CONJUR. 

 

Na verificação efetuada, no âmbito dos trabalhos de auditoria, foi constatado que 

nenhum convênio atingiu todas as metas estabelecidas; as prorrogações foram efetuadas 

basicamente para execução de despesas, em sua maioria; os planos de trabalho não estão 

regulares, restando pendente a respectiva prestação de contas. No que tange à 

suficiência do prazo prorrogado para conclusão das atividades, critica-se a razoabilidade 

na prorrogação até 15/05/2016 efetivada no convênio nº 773036/2012 com o estado de 

Roraima, ou seja, a vigência do convênio perdurará por mais 1 ano e 5 meses além do 

tempo previsto em lei, sem que as justificativas atendam o previsto no citado parecer. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Avaliação insuficiente quanto à capacidade dos órgãos convenentes, considerando os 

termos da Portaria Senasp/MJ nº 12/2012, ocasionando a realização de convênios com 

entes sem a adequada estrutura para cumprimento de seu objeto. 

 

Erro na interpretação da equipe técnica na aplicação ao caso concreto das premissas do 

Parecer nº 773/2014 emitido pela CONJUR.   

 
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Questionada quanto à fundamentação para prorrogação dos Convênios de 

Reaparelhamento de 2012, através do Parecer 773/2014, o qual é embasado no parecer 

843/2013, a Unidade se manifesta, por meio do Ofício nº 3308/2015/GAB 

SENASP/SENASP-MJ de 17/08/2015, nos seguintes termos: 

 

Os convênios formalizados em 2012 com os entes federados tiveram suas prorrogações 

de prazo concedidas em razão dos fatos e ocorrências verificadas no decorrer das 

execuções conforme abaixo: 

   

a) “Travamento”  do sistema Siconv; 

b)  “tramitação de  processos de ajustes de PT com pelo menos 3 meses de 

prazo para emissão de parecer conclusivo; 

  

Do órgão controlador (Exército Brasileiro) quanto às autorizações para as aquisições 

de produtos controlados conforme estabelece o Decreto nº 3.665, de 20 de novembro 

de 2.000 e  PORTARIA Nº 05- D LOG, DE 2 DE MARÇO DE 2005:“Normatiza a 

concessão e a revalidação de registros, apostilamentos e avaliações técnicas pelo 

Exército, e dá outras providências.” 

  

Para além da questão do prazo, é importante destacar que esses convênios  celebrados 

com estados fronteiriços no contexto da ENAFRON, são decorrentes de uma política 

prioritária do Governo Federal, instituída pelo Decreto nº 7.496 de 08 de junho de 

2011, denominado Plano Estratégico de Fronteiras. 

  

Tal política, é prioritária pelos seguintes motivos: 
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Definida como estratégica e prioritária pelo Governo Federal, inclusive com diversas 

iniciativas e metas no PPA – 2012-2015; 

Pelo fato do Brasil possuir uma legislação específica sobre a Faixa de Fronteira, 

inclusive consignada pela Carta Política, como área fundamental para defesa do 

território nacional; 

Por ser de competência do Governo Federal a fiscalização aduaneira e exercício de 

polícia de fronteira; 

Pelo fato do Brasil possuir cerca de 17 mil quilômetros de fronteira com 10 países 

vizinhos, com cerca de 9.000 quilômetros entre rios lagos e canais e o restante de 

fronteira seca, compreendendo 27% do território brasileiro, são 11 estados, 588 

municípios, e ainda, constituindo a 3º maior extensão de limites internacionais do 

planeta, atrás apenas da China e da Rússia. 

  

Essa contextualização inicial se faz necessária, para o entendimento de que os 

convênios celebrados em virtude dessa política possuem um interesse público 

extremamente relevante para o Brasil e para população brasileira, conduzida e 

proposta pelo Governo Federal. O objetivo final é de propiciar segurança pública de 

qualidade para a população, integração das instituições nas regiões de fronteira, bem 

como o enfrentamento sistêmico às organizações criminosas nas regiões fronteiriças 

com reflexos em diversas regiões brasileiras. 

  

É bem ver que a Lei nº 10.201/01 - Fundo Nacional de Segurança Pública - utilizada 

para custear os respectivos convênios celebrados no âmbito da ENAFRON – estabelece 

no art. 4º, § 4º que os projetos financiados por esse fundo tenham prazos de execução 

de até dois anos, período este que entendemos ser próprio e cogita o alcance do 

interesse público, contudo, dado os percalços e impedimentos de fatos contemporâneos 

à execução dos convênios, nada mais justo que a SENASP, mediante o reconhecimento 

da causa dos atrasos, prorrogue o prazo na mesma proporção dos atrasos verificados 

na condução desse Acordo. 

  

Como se pode inferir nos argumentos acima é de suma importância que as decisões da 

Administração Pública não percam de foco o maior bem tutelado, bem como o interesse 

público em questão. 

  

Por sua vez, a descontinuidade acarretará prejuízos imensos ao Projeto de 

Reaparelhamento das fronteiras brasileiras, cujo beneficiário direto é a população 

fronteiriça, carentes da presença do estado nas áreas de segurança pública e outros 

segmentos, sendo essenciais os serviços decorrentes das aquisições aprovadas no 

Acordo, sobretudo para a maioria da população que depende exclusivamente das 

iniciativas dos programas governamentais. 

  

A propósito,  esse é o entendimento da AGU sobre a prorrogação dos convênios 

quando o interesse público está presente.  Parecer da 

DEPCONSU/PGN/AGU/Nº30/2013: 

 

 (...) OBJETO DO CONVÊNIO DEVERÁ SER EXECUTADO DENTRO DO PRAZO 

PREVISTO INICIALMENTE. CONTUDO, PODERÁ OCORRER QUE ESSE PRAZO, 

POR QUESTÕES SUPERVENIENTES, REVELE-SE INSUFICIENTE, HIPÓTESE EM 

QUE SERÁ POSSÍVEL A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, COM BASE 

NO ART. 50 DA PI Nº 507/2011. CONSIDERANDO O REGIME JURÍDICO 

APLICÁVEL AOS CONVÊNIOS, AS LIMITAÇÕES DE PRAZO PREVISTAS NOS 

INCISOS DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93 NÃO PODEM SER TIDAS COMO 
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ABSOLUTAS, SENDO POSSÍVEL A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO 

CONVÊNIO EM HIPÓTESES DIVERSAS DAQUELAS PREVISTAS NO 

MENCIONADO ARTIGO, INCLUSIVE, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, ALÉM DO 

PRAZO DE 60 (SESSENTA) MESES, DESDE QUE O CASO CONCRETO 

JUSTIFIQUE TAL EXCEPCIONALIDADE E SEJAM APRESENTADAS AS DEVIDAS 

JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS SUFICIENTEMENTE APTAS A DETERMINAR A 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO. 

  

 A Lei Federal n.º 8.666/93, revogando o precedente estatuto das contratações 

administrativas, veio a contemplar esta hipótese, desta feita expressamente se referindo 

à prorrogação automática, por igual tempo (ou seja, devolução do prazo) do 

cronograma de execução, quando superveniente paralisação do contrato por ordem do 

Poder Público. (grifo nosso) 

           

"Art 79. 
5º - "Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.” 

  

À luz de tudo quanto foi exposto, reportamo-nos  ao questionamento do ilustre analista, 

com base no Parecer nº 773/2012 – COLI/CGLEG/COJUR-MJ/AGU no qual informa 

que segundo  entendimento desta Auditoria não houve atendimento das condições 

impostas pelo citado Parecer no que tange aos seguintes pontos: 

 

1. O convenente tenha cumprido todas as metas do convenio; 

2. Não haja previsão de realização de despesas, ou seja, a parte orçamentária  tenha 

sido totalmente executada; 

3. Esteja em situação de regularidade com o Plano de Trabalho; 

4. O representante da concedente ateste a boa execução do convenio e, 

5. O prazo prorrogado seja suficiente para o término das atividades do convenio. 
  

Em relação aos itens apontados entendemos que no caso das prorrogações de prazos 

dos citados convênios, O Mem. nº 1569/Gab/Senasp (anexo), bem definiu a motivação 

dos atos quando em consulta à Conjur/MJ, assim destacou: 

 
(...) pedidos de alteração de Plano de Trabalho com tramitação superior a três meses para análise 

e ajuste com a emissão de parecer conclusivo; 

“... atrasos provocados pela demora no atendimento do pedido de autorização para aquisições de 

produtos controlados por força de legislação em comento. 

  

Dos motivos acima, a priori, a Concedente se pautou na questão dos atrasos 

provocados pela demora do Exército brasileiro nas liberações de autorizações  para as 

aquisições de produtos controlados. (grifei). 

  

De outra parte, os convênios em questão estavam em plena execução, não havendo 

nenhuma previsão de recebimentos de parcelas vincendas e mantinham a conformidade 

com os Planos de Trabalho aprovados ou modificados com autorização da Concedente. 

(grifei). 

  

De outra, a devolução prazos obedeceram à proporção dos períodos compreendidos 

entre o pedido feito pelo convenente e a autorização do órgão controlador para a 

referida compra. 
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Para conhecimento,  encaminhamos as planilhas com os respectivos níveis de 

execuções e prazos de vigências (Anexo). 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da manifestação da Unidade, reiteramos nosso reconhecimento da importância 

desempenhada pelo projeto de fortalecimento das fronteiras no âmbito do ENAFRON, 

fator determinante para definição da ação 20IC no escopo de auditoria conjuntamente 

com o TCU.  

 

Ainda decorrente desta relevância e sua importância para segurança pública, não só 

fronteiriça, como também nacional, o que se buscou neste item foi a defesa do interesse 

público no sentido de que a política pública deve ter aplicação mais célere e eficaz, 

objetivo este que também foi almejado pela Lei 10.201/2001 quando da delimitação do 

prazo dos projetos. 

 

Nas prorrogações dos convênios com fulcro no decurso do prazo para análise das 

propostas de alteração de Plano de Trabalho e na mora provocada exclusivamente por 

terceiro estranho à Administração, corroborando com o Parecer 773/2014, entende-se 

perfeitamente cabível a execução do convênio além dos dois anos. Contudo, com 

relação ao principal argumento levantando pela Senasp, a demora do Exército 

brasileiro nas liberações de autorizações para as aquisições de produtos controlados, 

faz-se ressalva quanto à forma de aplicação de prorrogação nesse caso. 

 

Analisando-se os convênios pelo SICONV, verificou-se que a Senasp não tem acesso 

aos fundamentos do Exército para indeferimento da autorização da compra, uma vez 

que no pedido de prorrogação de prazo, a convenente somente informa que houve 

indeferimento da autorização, sem adentrar na motivação. Em que pese a justificativa 

para indeferimento ser apresentada diretamente à Secretaria Estadual de Segurança 

Pública, considera-se a responsabilidade da Senasp, como órgão nacional de segurança 

pública e fomentadora da política, em buscar junto às secretarias estaduais as razões 

apresentadas pelo Exército e analisar, caso a caso, os reais motivos e se, eventualmente, 

não foi o convenente que deu causa para o indeferimento, seja passiva ou ativamente. 

 

Há generalização nas prorrogações com amparo na “demora do Exército”. No caso de 

mora do Exército em deferir a autorização de compra, é razoável a prorrogação de 

prazo dos convênios para finalização da aquisição. No entanto, no caso de 

indeferimento, é notório que o Exército não atua no campo da discricionariedade, mas 

o faz com base em fundamentos legais. A título de exemplo, a Unidade informou, em 

reunião, a existência de casos de indeferimento em virtude do excesso de armamento 

nas corporações estaduais e municipais, devido ao não encaminhamento do material 

obsoleto para baixa no cadastro do Exército, o que consubstancia a omissão da 

convenente em cumprir com exigências circunscritas as suas atribuições, o que não 

caracterizaria ato fortuito ou de força maior. 

 

Dessa forma, nos casos em que o convenente deu causa para o indeferimento de 

autorização, como no exemplo acima, entende-se não haver justificativa para 

prorrogação do convênio além do prazo estabelecido na Lei 10.201/2011. 
  
##/AnaliseControleInterno## 
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Recomendações: 

Recomendação 1: Vincular novos pedidos de prorrogação às hipóteses formuladas no 

parecer jurídico nº 773/2014, sob pena de responsabilização, pelo descumprimento de 

preceitos legais. 

 

 

1.1.1.5 INFORMAÇÃO 
 

Análise dos quesitos ambiente de controle, avaliação de riscos e da aplicação de 

procedimentos de controle interno no que tange ao ENAFRON. 

 

Fato 
 

A avaliação do Sistema de Controles Internos da Unidade Gestora 200330 – no que 

tange ao ENAFRON, trata de um conjunto de processos aplicados de maneira 

sistemática para enfrentar os riscos e fornecer razoável segurança de que na realização 

da missão da entidade os objetivos gerais serão alcançados pela aplicação de 

procedimentos sistemáticos que importem na gestão ética, eficiente, econômica, eficaz 

de forma transparente, em consonância com as normas vigentes e assegurando a boa 

gestão dos recursos disponíveis. Assim, foi realizada avaliação com o objetivo de 

verificar se a estrutura de controle está adequadamente concebida, testar a eficácia 

operacional e constatar a presença e o efetivo funcionamento dos componentes da 

estrutura de controle interno.  

 

Tendo em vista seu agrupamento em quesitos, como: a) Ambiente de Controle; b) 

Avaliação de Risco; c) Procedimentos de Controle; d) Informação e Comunicação; e e) 

Monitoramento, temos a considerar: 

 

Em relação ao Ambiente de Controle quanto aos itens: percepção pela Alta 

Administração e pelos servidores dos objetivos; da existência de mecanismos de 

controle; da existência de normativos e de procedimentos; da existência de atribuição de 

responsabilidades de forma clara e de segregação de funções, por meio de exames 

procedidos, ao longo do período, verificamos que a Senasp, por força de regimento, está 

estruturada em Diretorias e Coordenações, bem como possui uma gerência de recursos 

externos. Cada uma dessas áreas possui atribuições delineadas e bem específicas.  

 

Em nossos trabalhos, foram observadas evidências de sinergia entre essas áreas, por 

conta do envolvimento dos diversos dirigentes e dos servidores nos diversos processos, 

englobando as etapas de construção, planejamento e desenvolvimento das respectivas 

ações associadas ao ENAFRON.  

 

Por exemplo, sobre a ação Fomentar realização de 08 (oito) operações simultâneas e 

integradas em todos os arcos da fronteira (norte, sul e central) coordenadas pelos 

órgãos estaduais de segurança pública – Plano Estratégico de Fronteiras, 

comentada no item nº 2.1 deste relatório, identificou-se o envolvimento do corpo 

diretivo da Senasp e de seus servidores em reuniões, devidamente lavradas a termo em 

Atas, e, ainda, destes com Autoridades de estados e municípios para ajustar atividades 

de natureza cooperativa no atendimento de ação, com fins de se definir, por exemplo, 

necessidades de treinamento, ajustes de entendimento quanto ao funcionamento de 

gabinetes de gestão integrada. Em relação aos aspectos de natureza procedimental, 

normativo, que regem a atuação dos diversos atores, em suas diferentes áreas, 

observou-se: a) Portaria nº 01/2014 que disciplina as atribuições dos Gabinetes de 
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Gestão Integrada Municipais, Estaduais e de Fronteira, respectivamente GGI-M, GGI-E 

e GGI- Fronteira. Essa foi a primeira norma específica que regulamentou os GGIs, 

definindo o conceito de GGI, os tipos de Gabinetes de Gestão Integrada (Municipal, 

Estadual ou de Fronteira), sua composição mínima, bem como diretrizes para o seu 

funcionamento; b) Guia de funcionamento, com marco teórico conceitual e diretrizes 

para o funcionamento dos Gabinetes de Gestão Integrada e também a Cartilha para 

GGIs, voltada aos integrantes dos GGIs e demais atores locais que dialogam com a 

temática; c) Visitação pelo DEPRO, no exercício financeiro de 2014, atestada por 

relatórios, a algumas localidades de fronteira. 

 

Assim, em relação ao ambiente de controle, com base no escopo dos trabalhos 

executados em 2014, pode-se afirmar que esse quesito é atendido de forma satisfatória 

pela Unidade. 

 

Quanto ao quesito Avaliação de Risco, verifica-se, não obstante os objetivos e metas do 

ENAFRON estarem consignados em lei orçamentária, haver espaço para melhorias, 

além da necessidade de ações corretivas a serem aplicadas. 

 

Nesse sentido, verificou-se do exame dos relatórios de fiscalização, produzidas por 

equipes de acompanhamento do DEPRO, algumas desconformidades, como: alocação 

de bens fora da área pactuada; itens estocados e não utilizados; itens não utilizados por 

falta de manutenção; itens adquiridos fora das especificações; registros de 

desconhecimento pelas equipes policiais das localidades das funcionalidades da Ação; 

demora na aplicação dos recursos pelos Estados; não aplicação dos recursos de 

radiocomunicação; falta de plano de trabalho com definição específica dos produtos 

esperados e de prazos para cumprimento; demora no cumprimento pelos entes 

convenentes das diligências feitas pela Senasp para regularizar as desconformidades 

observadas. Grande parte dessas desconformidades não é objeto de verificação imediata, 

por falta de registro tempestivo de informações no SICONV. 

 

Essas situações são resultantes de diversos fatores como: falta de estruturas físicas e de 

recursos humanos, conforme se depreende das verificações apontadas nos relatórios de 

visitas, elaborados pelo DEPRO, e examinados pela equipe de auditoria; falta de 

capacitação técnica e/ou tempestividade das equipes dos convenentes no preenchimento 

das informações requeridas no SICONV; insuficiência de quadro de pessoal nos setores 

de acompanhamento, monitoramento da Senasp para assegurar a observação das 

cláusulas dos convênios e o cumprimento do objeto. 

 

Neste sentido, a Senasp informa:  

 

Impactam no desenvolvimento de políticas públicas da Senasp/MJ os processos de: 

Estudo, pesquisa e gerenciamento de dados voltados para a redução da criminalidade e 

da violência, Controle e fiscalização de fronteiras; Aquisição; Convênios (celebração, 

acompanhamento, prestação de contas); Capacitação e valorização de profissionais de 

segurança pública. 

 

Para minimizar esses efeitos, acrescenta: 

 

Considerando a avaliação de riscos realizada no ano de 2014, foi verificada a 

necessidade de criação de uma área específica – voltada para a avaliação de riscos e 

procedimentos de controle – capaz de concentrar os esforços na avaliação dos 

controles atualmente estabelecidos e nas políticas e ações adotadas para prevenir e 
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detectar desvios à consecução dos objetivos da Unidade. De tal modo, inicialmente, foi 

desenvolvida a Assessoria de Gestão de Risco Operacional/DEAPSEG/SENASP, em 

30/03/2015. Pretende-se qualificar a análise dos processos, inclusive os relativos ao 

controle e monitoramento, de modo que as iniciativas de sucesso sejam mantidas e as 

que não correspondem às expectativas reformuladas. A Unidade, assim, ciente das 

exigências internas e externas e da necessidade de aumentar a efetividade de suas 

ações, compromete-se em garantir respostas adequadas às demandas, satisfazer 

plenamente os clientes, atender as normas e exigências, bem como envolver custos 

adequados e preços compatíveis. 

 

Da análise desse quesito, considera-se insatisfatório o grau de avaliação e as medidas 

adotadas para mitigar os riscos de execução do ENAFRON, tendo em vista o prazo 

operacional dilatado na realização dos convênios; a baixa execução de alguns 

convênios; a insegurança quanto à plena utilização dos bens e dos recursos humanos nas 

áreas de fronteira, bem como a reduzida capacidade operacional da Senasp para 

proceder ao monitoramento, e fiscalização do objeto pactuado. 

 

Em relação ao quesito Procedimentos de Controle considera-se que, no tocante a 

organicidade da Senasp, sua estrutura permite a formalização de controles internos 

administrativos na formulação e desenvolvimento de ações, em específico quanto ao 

ENAFRON, conforme se verificou em reuniões de avaliação junto aos gestores e na 

aplicação de questionários para conhecer a visão dos agentes públicos envolvidos em 

operações conjuntas, conforme expresso na análise de itens quantitativo e qualitativos 

deste relatório. 

 

Verificou-se, ainda, a aplicação de metodologia para distribuição dos recursos entre os 

11 estados de fronteira, com base em critérios como: índice de homicídios, extensão 

geográfica etc. 

 

Quanto aos aspectos de execução, monitoramento e acompanhamento, o 

Departamento de Programas – DEPRO – possui 07 integrantes responsáveis pelo 

exercício dessas atividades por meio de visitas periódicas (a unidade relatou ter visitado 

345 localidades no período de 2012 a 2015) in loco para conhecer as atividades 

desempenhadas e verificar o atendimento do objeto pelos convenentes.  Essas visitas 

são documentadas por meio de relatórios, conforme evidenciado neste relatório. 

  

Quanto à aferição dos benefícios do controle, em se tratando dos valores gastos com 

diárias e passagens, considera-se que os valores aplicados e a relevância desse Programa 

podem ser considerados satisfatórios em relação ao custo/benefício. Ressalvando-se, 

contudo, a utilização de mão-de-obra não institucional para realização de atividades 

típicas da unidade.  Este assunto é tratado no Relatório de Auditoria nº 201410774, 

anexo a este relatório de avaliação das contas. 

 

Outra fragilidade quanto a este quesito, reflexo da carência de mão-de-obra, se 

materializa na falta de acompanhamento tempestivo, na emissão e cobrança de 

diligências e no estoque de prestações de contas, conforme informado em nossos 

relatórios de auditoria de contas referentes aos exercícios de 2012 e 2013 que trataram 

de aspectos de controle interno administrativo referente ao departamento de fiscalização 

de convênios - CGFIS. 

 

Diante disso, conclui-se que a alta gerência e os servidores vinculados ao Programa 

possuem conhecimento de suas atribuições, havendo regulamentação e publicidade de 
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seus atos, contudo, em se tratando da execução do objeto, sua criticidade é observada 

em inúmeras fragilidades, como:  

 

Em relação à Senasp: falta de detalhamento dos itens e do estabelecimento de prazos; a 

carência de recursos humanos para acompanhar, analisar, diligenciar e cobrar a 

regularização de pendências;  

 

Quanto aos convenentes, em que pese o nível de informação, documentação e instruções 

apresentadas pela Senasp: falta de tempestividade no fornecimento das informações no 

SICONV; demora na realização do objeto pactuado, inclusive, por falta de recursos 

humanos qualificados e materiais. 

 

Em relação ao quesito Informação e Comunicação se observou a publicização das 

portarias, a emissão de editais, informando as condições de participação que 

regulamentam.  Ainda, se podem incluir as reuniões realizadas com representantes das 

convenentes para avaliações, ajustes, e realização de atividades conjuntas e a 

consignação dos resultados dos procedimentos de acompanhamento e fiscalização 

efetuados pelas equipes do DEPRO que são apresentados à gerência para conhecimento 

e providências.  

 

Aspecto negativo reside na falta de tempestividade da inserção das informações no 

SICONV pelas convenentes o que dificulta o acompanhamento das ações nas 

localidades. 

  
##/Fato## 

   
##/Fato## 

1.1.2 OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO                      

1.1.2.1 INFORMAÇÃO 
 

Sistema de Registro de Preços nº 51/2013 - Aquisição de armamentos. 

 

Fato 
 

Trata do Processo nº 08106.000285/2013-35, formalizado por meio de Pregão para 

aquisição, por utilização do Sistema de Registro de Preços nº 51/2013, de item do tipo 

pistola. 40, Carabina ou Fuzil calibre 5.56 e Espingarda calibre 12, em atendimento às 

demandas da Coordenação Geral de Treinamento e Capacitação-CGTC e do 

Departamento da Força Nacional de Segurança Pública-DFNSP, com prazo previsto de 

contratação para o 2º semestre de 2013 e para o ano de 2014, através da Ação 

2B00.0001, do Programa 2070.  

 

Inicialmente foram verificadas situações quanto à de pertinência da utilização do 

Sistema de Registro de Preços na aquisição e quanto à aglutinação de itens que, em 

princípio, poderiam ser adquiridos individualmente, as quais foram questionadas à 

Unidade que, por sua vez, prestou os respectivos esclarecimentos. 

 

Contudo, não obstante os esclarecimentos apresentados, neste momento, ainda não há 

elementos suficientes para adequada emissão de opinião por esta equipe de auditoria 

sobre a aquisição. Dessa forma, registra-se que a análise quanto a este processo será 

aprofundada ainda neste exercício de 2015.  
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1.1.2.2 INFORMAÇÃO 
 

Aquisição de centros de comando e controle móveis para o programa Crack, é 

Possível Vencer. 

 

Fato 
 

No Relatório nº 201504199, relativo à Auditoria Anual de Contas da Secretaria 

Executiva do Ministério da Justiça, foi efetuada análise do processo licitatório e 

contratações relativos à aquisição de centros de comando e controle móveis para o 

programa “Crack, é Possível Vencer”, cujos contratos de fornecimento tiveram origem 

no Pregão SRP nº 40/2013, processo nº 08020.005930/2013-56, que teve o objeto 

adjudicado à empresa COMIL ÔNIBUS S.A. CNPJ nº 00.940.956/0001-73, com valor 

total de R$ 114.806.600,00. 

 

Esclarece-se, por oportuno, que as aquisições de bens e serviços demandados pela 

SENASP/MJ são processadas no âmbito da CGL/SPOA/SE/MJ, regimentalmente 

estruturada com áreas que instruem os processos de compras e efetuam as etapas 

relativas à execução orçamentária e financeira. Coube à SENASP/MJ, responsável pela 

ação governamental, no caso da aquisição dos centros de comando e controle móveis, as 

confecções do plano de trabalho e do termo de referência, das análises técnicas 

solicitadas pela CGL/SPOA/SE/MJ, da celebração do contrato e do recebimento do 

objeto.  

 

A contratação foi solicitada pelo Departamento de Políticas, Programas e Projetos da 

Secretaria Nacional de Segurança Pública em 28 de março de 2013, sendo requisitadas 

140 unidades móveis a serem adquiridas para doação a Estados e Municípios com 

recursos da Ação 8855 - Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública, e 2 

unidades a serem adquiridas para a Força Nacional de Segurança Pública com recursos 

da Ação 2B00 – Força Nacional de Segurança Pública. 

 

A aquisição de centros de comando e controle móveis compõe um conjunto de ações 

que se insere no Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, instituído 

pelo Decreto nº 7.179/2010. No termo de adesão dos Estados e Municípios ao programa 

estão definidas ações nas áreas de saúde, assistência social e autoridade. A Secretaria 

Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça é responsável no âmbito da 

União pela execução das ações previstas no eixo de autoridade. Estão previstas as 

aquisições de unidades de videomonitoramento e de bases móveis, que incluem os 

centros de comando e controle móveis, viaturas, motocicletas, pistolas de condutividade 

elétrica e espargidores de espuma de pimenta.  

 

Os centros de comando e controle móveis são compostos por micro-ônibus do tipo 

rodoviário, adaptados para a inclusão de sistemas de videomonitoramento e sala de 

operação. O objeto da licitação foi dividido por regiões, tendo sido apresentada como 

justificativa o aumento da competitividade.  
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Lote Região Quantidade 

1 Norte 9 

2 Nordeste 21 

3 Centro-Oeste 7 

4 Sul 21 

5 Sudeste 82 

 Total 140 

  Fonte: Edital Pregão SRP nº 40/2013 

As aquisições não foram imediatas ao término do processo licitatório, sendo efetuadas 

as contratações na medida em que Estados e Municípios aderem ao Programa, 

utilizando-se do Sistema de Registro de Preços. Foi efetuado o Registro de Preços com 

possibilidade de aquisição de quantidade cinco vezes do valor previsto, por meio da Ata 

nº 34/2013, de 12/12/2013. 

 

Quando da efetiva compra, foram firmados os contratos nº 141/2013, no valor de R$ 

57.314.900,00, em 26/12/2013, nº 63/2014, no valor de R$ 31.916.200,00, em 

04/11/2014, e nº 78/2014, no valor de R$ 14.840.200,00, em 10/12/2014.  

 

Na análise dos processos de contratação, foram constadas as seguintes impropriedades, 

com a ocorrência de potencial dano ao Erário: 

 

 Estimativa de preço inadequada, sem orçamento detalhado, para determinação 

dos critérios de aceitabilidade das propostas de preços no Pregão nº 40/2013. 

(item 3.1.1.2) 

 Ausência de critérios objetivos para análise das propostas apresentadas pelos 

licitantes e classificação de proposta em descumprimento a exigências do Edital. 

(item 3.1.1.3) 

 Aceitação de propostas sem justificativa para as disparidades de preços ofertados 

pela mesma empresa, resultando em ato antieconômico no montante de R$ 

5.606.600,00, no âmbito do Pregão SRP nº 40/2013. (item 3.1.1.4) 

 Contratações de empresa para fornecimento de bases móveis, no âmbito do 

Sistema de Registro de Preços, sem demonstração da vantagem para a 

Administração. (item 3.1.1.5) 

 

Para sanar as impropriedades constatadas, foram expedidas recomendações à Secretaria-

Executiva/MJ para: 

 

 Elaborar rotina de forma a instruir, quando cabível, os processos licitatórios com 

orçamento detalhado em planilhas de quantitativos e preços unitários para 

composição dos valores máximos aceitáveis para contratação. 

 Avaliar a elaboração de norma disciplinando o tratamento de propostas de preço 

significativamente destoantes dos valores médios de mercado, evitando 

distorções no preço referencial utilizado nas aquisições do MJ. 

 Estabelecer rotina de trabalho para a elaboração de termos de referência e 

modelos de propostas dos próximos processos licitatórios, para aquisição de 

bens de complexidade similar ao do Pregão nº 40/2013, de modo a indicar de 

forma clara e objetiva os componentes e/ou acessórios para os quais serão 

avaliados marca, modelo, preço e garantia, bem como solicitar nas propostas dos 

licitantes o detalhamento de custos, se for o caso. 

 Avaliar a elaboração de novas rotinas e procedimentos de trabalho para a 

condução de processos licitatórios na modalidade Pregão, de modo a propiciar a 
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ampliação da competitividade e obtenção de valores mais vantajosos para a 

Administração na fase de lances, considerando a materialidade, relevância e 

complexidade dos objetos a serem adquiridos. 

 Efetuar apuração e quantificação de aquisição antieconômica, considerando os 

fatos identificados nesta auditoria, e apuração de responsabilidade a quem 

eventualmente deu causa às impropriedades constatadas na condução do Pregão 

nº 40/2013 e contratações subsequentes, assegurando os institutos da ampla 

defesa e do contraditório. 

 

Cabe destacar que as recomendações para apuração de responsabilidade podem 

envolver agentes da Secretaria Nacional de Segurança Pública e da Secretaria 

Executiva. Considerando que a competência para a apuração de responsabilidade é do 

Ministro da Justiça, nos termos da Portaria MJ nº 145/2004, alterada pelo art. 2º, da 

Portaria MJ nº 2.783/2011, registrou-se as recomendações no âmbito do Relatório de 

Auditoria de Contas da SE/MJ para viabilizar o acompanhamento do atendimento. 
##/Fato## 
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 

 
 
Unidade Auditada: SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA 

Município - UF: Brasília - DF 

Relatório nº: 201410774 

UCI Executora: SFC/DS/DSSEG - Coordenação-Geral de Auditoria da Área 

de Justiça e Segurança Pública 

 
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 
 
Senhor Coordenador-Geral,  
 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 201410774, 
apresentamos os resultados dos exames realizados sob os atos e consequentes fatos de gestão, 
executados no período de 01/01/2014 a 31/08/2014, pela Secretaria Nacional de Segurança 
Pública/SENASP e recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública/FNSP, em relação ao 
escopo descrito a seguir. 

 
I – ESCOPO DO TRABALHO 
 
 

Os trabalhos foram realizados na Sede da Unidade Gestora em Brasília/DF, no período de 
09/09/2014 a 30/11/2014, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao serviço 
público federal, para: 
 

1) avaliar a atuação de servidores públicos estaduais e municipais que prestam 
serviços à SENASP na qualidade de colaboradores eventuais;  
 
2) verificar a conformidade da atuação dos colaboradores eventuais da Força 
Nacional de Segurança Pública/FNSP com as disposições da Lei nº 11.473/2007, 
em especial, se desempenham exclusivamente as atividades de cooperação 
federativa fixadas no artigo 2º, do citado normativo, as quais compreendem 

Anexo ao Relatório de Auditoria nº 201503657 
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operações conjuntas, transferências de recursos e desenvolvimento de atividades 
de capacitação e qualificação de profissionais, no âmbito da Força Nacional de 
Segurança Pública; e se existe convênio firmado na forma estabelecida nos seus 
arts. 1º e 4º, entre a União e o ente federativo do qual os colaboradores são 
servidores, respaldando a atuação destes, para atendimento de determinação 
contida no item 9.7 do Acórdão nº 1.158/2014 - TCU - Segunda Câmara de 
27/03/2014, a qual determinou à CGU-PR que: “verifique se a atuação dos 
colaboradores eventuais da Força Nacional de Segurança Pública está em 
conformidade com as disposições da Lei nº 11.473/2007, examinando 
especialmente se eles desempenham exclusivamente as atividades de cooperação 
federativa fixadas no seu art. 2º e se existe convênio, firmado na forma 
estabelecida nos seus arts. 1º e 4º, entre a União e o ente federativo do qual os 
colaboradores são servidores, respaldando a atuação deles”.  

3) Adicionalmente, este trabalho visa verificar o que foi realizado pela SENASP 
para atendimento às recomendações  consignadas no Relatório nº 201114351, o 
qual avaliou os fatos ocorridos no período de 01/01/2008 a 30/09/2011, e que 
importou no montante de R$ 235.716.029,91, dispendido com o pagamento de 
diárias a servidores da Força Nacional, apresentando como achado correlato ao 
tema em discussão à constatação: - “Concessão de diárias de forma continuada 
a servidores mobilizados pela FNSP para realizarem atividades 
administrativas no âmbito do Ministério da Justiça sem o amparo legal”. 

Na execução do presente trabalho, para fins de delimitação de escopo, inicialmente, 
identificou-se que, no período de janeiro a julho de 2014, as despesas liquidadas na natureza de 
despesa 339036, subelemento 02, diárias pagas a colaboradores eventuais do Ministério da 
Justiça, importaram no montante de R$ 9.698.267,13, das quais R$ 8.294.207,85, ou seja, 85,5% 
foram executadas pela Unidade Gestora 200330 da Secretaria Nacional de Segurança Pública – 
SENASP. 

A execução orçamentária total dessa Secretaria, no citado período, alcançou o montante 
de R$ 10.150.875,93 em despesas liquidadas. Assim, o valor relativo a diárias a colaboradores 
eventuais representou 81,7% de toda despesa executada pela unidade no período.  

A partir do levantamento dos pagamentos efetuados por Ordem Bancária/OB aos 
colaboradores no período de janeiro a julho de 2014 para SENASP, verificou-se um universo de 
1.492 beneficiários. Deste quantitativo, com o objetivo de limitar o escopo de análise, filtramos 
os colaboradores que haviam recebido valores superiores a R$ 40.000,00, totalizando 94 
beneficiários, a partir dos quais foram selecionados aleatoriamente 38 colaboradores em 
exercício na SENASP.  

No âmbito do Departamento da Força Nacional de Segurança Pública – DFNSP, do total 
de 208 mobilizados, localizados em Brasília, foram selecionados aleatoriamente 41 servidores 
para aplicação de questionário com o objetivo de se verificar a adequação das atividades 
realizadas por esses servidores aos normativos que dispõem sobre a atuação da DFNSP. 

Por fim, com a finalidade de identificar o tempo de permanência de servidores estaduais e 
municipais na Força Nacional e na SENASP, efetuou-se o cruzamento da base de dados de 
colaboradores que prestaram serviço na Força Nacional e com a base de dados de colaboradores 
que prestam serviços à SENASP em 2014. 

Ressalte-se que nenhuma restrição foi imposta aos nossos trabalhos. 
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II – RESULTADO DOS EXAMES 

1 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                    

1.1 MOVIMENTAÇÃO                                   

1.1.1 QUANTITATIVO DE PESSOAL                        

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Força Nacional de Segurança Pública 
 
Fato 
 

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

De acordo com o Decreto nº 6.061/2007, que aprova a estrutura regimental e o quadro 
demonstrativo dos cargos em comissão e das funções gratificadas do Ministério da Justiça, o 
Departamento da Força Nacional de Segurança Pública – DFNSP, e está subordinado à 
Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP, à qual compete “coordenar as atividades 
da Força Nacional de Segurança Pública” (art. 12, XIII). 

Conforme o art. 16 do citado decreto, são as seguintes as competências do DFNSP: 
“I - coordenar o planejamento, o preparo, a mobilização e o emprego da Força 
Nacional de Segurança Pública; 

II - definir a estrutura de comando dos integrantes da Força Nacional de 
Segurança Pública; 

III - planejar, coordenar e supervisionar as atividades operacionais da Força 
Nacional de Segurança Pública; 

IV - planejar, coordenar e supervisionar as atividades de ensino voltadas ao 
nivelamento, formação e capacitação dos integrantes da Força Nacional de 
Segurança Pública; 

V - propor atividades de ensino, em conjunto com outros órgãos, voltadas ao 
aperfeiçoamento dos integrantes da Força Nacional de Segurança Pública; 

VI - manter cadastro atualizado dos integrantes da Força Nacional de Segurança 
Pública; 

VII - manter o controle dos processos disciplinares e de correição dos integrantes 
da Força Nacional de Segurança Pública, quando em operação; 

VIII - manter plano de convocação imediata dos integrantes da Força Nacional 
de Segurança Pública; 

IX - administrar os recursos materiais e financeiros necessários ao emprego da 
Força Nacional de Segurança Pública; 
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X - planejar, coordenar e supervisionar as atividades de registro, controle, 
manutenção e movimentação dos bens sob sua guarda; 

XI - manter o controle e a segurança dos armamentos, munições, equipamentos e 
materiais sob sua responsabilidade; e 

XII - desenvolver atividades de inteligência e gestão das informações produzidas 
pelos órgãos de segurança pública.” 

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

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

Para que a FNSP possa efetivamente dar cumprimento as suas atribuições legais, faz-se 
necessária a produção de determinados atos. Há a celebração de dois convênios de cooperação 
federativa com os estados interessados em participar do Programa da FNSP, um para 
composição do BEPE e outro para permitir, se necessário, operações conjuntas no território do 
próprio estado. 

Cada ente federativo deverá disponibilizar, de acordo com as qualificações profissionais 
requeridas pelo DFNSP, um quantitativo de servidores integrantes da carreira de segurança 
pública (policial militar, policial civil e bombeiro), cuja seleção prévia acontece no próprio 
estado de origem ou no Distrito Federal. 

Os servidores selecionados são convocados para receberem treinamento no BEPE, 
denominado Instrução de Nivelamento e Conhecimento – INC, conforme previsto no § 2º, art. 
4º, do Decreto nº 5.289/2004. Encerrado o treinamento, os servidores retornam ao seu estado de 
origem, e os considerados aptos poderão ser convocados para o BEPE e, posteriormente, 
mobilizados para alguma operação da FNSP em qualquer parte do território nacional, cujo ente 
federativo tenha celebrado o convênio de cooperação federativa e solicite atuação da Força.  

O Decreto nº 5.289/2004, em seu art. 4º, § 5º, estabelece que o Ministério da Justiça 
deverá assegurar contingente permanente no BEPE de no mínimo de 500 homens treinados da 
FNSP para emprego imediato. O período máximo de permanência no BEPE é de 12 meses, 
prorrogável por mais 30 dias; já o de mobilização para atuar nas operações da Força é de 90 dias, 
podendo ser prorrogado por iguais períodos. Entretanto, há apenas previsão do primeiro prazo de 
12 meses, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, no termo de cooperação federativa BEPE. 

Existe a possibilidade, também, de colaborador eventual ser mobilizado mesmo sem ter 
feito a Instrução de Nivelamento e Conhecimento – INC no BEPE. Tal fato ocorre quando se 
tratar de qualificação profissional que não demande treinamento e que se faça necessária em 
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operações específicas, tais como nas atividades de papiloscopistas e médicos legistas, exercidas 
em apoio a estados que sofreram desastres naturais. 
  
##/Fato## 

1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 
Desvio da finalidade pactuada nos termos de registro de convênios na utilização de 
servidores da FNSP. 
 
Fato 
 

No que concerne às atividades desenvolvidas pelos colaboradores eventuais em exercício 
no Departamento da Força Nacional de Segurança Pública-DFNSP, verificou-se a alocação de 
servidores públicos estaduais percebendo diárias e passagens para o desempenho de atividades 
não abrangidas pelo artigo 2º da Lei nº 11.473/2007, em desconformidade com a decisão 
consignada no item 9.7 do Acórdão nº 1.158/2014, já descrito no escopo deste relatório. 

Essa informação foi coletada a partir da aplicação de 41 questionários, conforme consta 
do escopo deste relatório, no âmbito do DFNSP, com o objetivo principal de verificar se a 
atuação de servidores estaduais e municipais requisitados pela FNSP está em conformidade com 
as atividades de cooperação federativa fixadas no artigo 2º da Lei nº 11.473/2007. 

Setores da FNSP e número de entrevistados 

Setor de Atuação 
Nº de 

respondentes 
CGLOG/DSUP - Coordenação Geral de Logística/Depósito de Suprimento  3 
CGOP/COP - Coordenação Geral de Operações/Companhia de Operações 7 
CGLOG/STMV - Coordenação Geral de Logística/Setor de Transportes e Manutenção 12 
CGOP/BPR - Coordenação Geral de Operações/Batalhão de Pronta Resposta 5 
CGLOG/COSSEG - Coordenação Geral de Logística/Coordenação de Suprimento e 
Serviços Gerais 

2 

CGOP/CRH - Coordenação Geral de Operações/Coordenação de Recursos Humanos 3 
CGLOG/CEOF - Coordenação Geral de Logística/Coordenação de Execução Orçamentária 
e Financeira 

4 

CGTC - Coordenação Geral de Treinamento e Capacitação 3 
CGLOG/CCON - Coordenação Geral de Logística/Coordenação de Contratos 2 
Total 41 

Fonte: Questionários aplicados em set/2014 
Dos dados extraídos dos questionários, foram identificadas algumas atividades, elencadas 

pelos colaboradores em atuação na FNSP, as quais não se encontram abrangidas pelo art. 2º da 
Lei 11.473/2007: 

� Auxiliar da coordenação de execução financeira e orçamentária operando os sistemas 
SCDP e SIAFI; 

� Emissão e Cobrança de GRU; 
� Atividades administrativas e operacionais; 
� Auxiliar administrativo; 
� Contato com os partícipes dos convênios federativos para distribuição do legado 

(doações), confecção de termos de baixa e transferência da carga dos bens do MJ para o 
órgão destinatário dos bens; 

� Auxiliar contábil; 
� Controle de material; 
� Contratos de passagens aéreas; 
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� Registro de armas no SINARM; 
� Serviços de batedores e escolta de autoridades civis e militares, nacionais e 

internacionais. 

Confrontando os dados referentes ao pagamento de diárias a colaboradores, efetuados 
pelas UJ’s 200330 - Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP e 200242 – 
Departamento da Força Nacional  de Segurança Pública   identificou-se   a existência  de 
pagamentos efetuados pela UJ 200242 aos colaboradores ***.348.581-** e ***.069.574-**, os
quais exercem suas funções no setor de diárias  e  passagens  da  UG 200330. Tal situação pode
ensejar   o  pagamento   indevido  da  indenização  prevista   no  art. 7º  da   Lei nº 11.473,   de 
10/05/2007,  visto   que  desenvolvem  atividade  administrativa,  e ,  portanto ,   não   amparada   
pelos   normativos    que   regem  as   atividades   desenvolvidas    pela   Força  Nacional   de   
Segurança  Pública. Em  razão  disso,  solicitamos  à unidade justificativa para a impropriedade. 

(item 03). 

  
 

##/Fato## 

Causa 
 

Carência no quantitativo de recursos humanos do Departamento da Força Nacional de 
Segurança Pública, bem como falha nos controles internos acerca da alocação indevida de 
colaboradores eventuais da Força Nacional de Segurança Pública em atividades institucionais e 
de natureza administrativa, bem como em operações de escolta a autoridades, as quais não são 
abrangidas pelas atividades de cooperação federativa fixadas no artigo 2º da Lei 11.473/2007. 
  
 
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Considerando a informação prestada por diversos colaboradores sobre o desenvolvimento 
de atividades administrativas e de que também são realizadas escoltas de autoridades nacionais e 
internacionais, expediu-se a Solicitação de Auditoria nº 201410774/02, com os seguintes 
questionamentos: 

Justificar o desenvolvimento, por servidores civis e militares dos estados, 
disponibilizados para Força Nacional de Segurança Pública por intermédio de Acordo 
Federativo, de atividades administrativas, as quais não são abrangidas pela Lei nº 11.473 de 
10/05/2007, nem pelo Decreto nº 5.289 de 29 de novembro de 2004. (item 01) 

Justificar o desenvolvimento, por militares dos estados, disponibilizados para Força 
Nacional de Segurança Pública por intermédio de Acordo Federativo, de atividades de escolta de 
autoridades civis e militares, nacionais e internacionais, as quais não são abrangidas pela Lei nº 
11.473 de 10 de maio de 2007, nem pelo Decreto nº 5.289 de 29 de novembro de 2004. (item 02) 

 

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201410774/02 e 03, a unidade por meio dos 
Ofícios nº 5907/2014/GAB/SENASP, de 26/10/2014 e n° 1086/2014 de 20/11/2014, 
encaminhou os Memorandos n° 8682/2014/DFNSP/SENASP/MJ, de 25/09/2014 e nº 10835 de 
20/11/2014, com as seguintes informações: 
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Em relação ao Item 01: 

“Inicialmente, ressalta-se que as atividades desempenhadas por servidores civis e 
militares dos estados, disponibilizados para Força Nacional de Segurança Pública por 
intermédio do Acordo Federativo, estão em conformidade com a legislação vigente. 

 Além da Lei nº 11.473, de 10/05/2007, e do Decreto nº 5.289, de 29/11/2004, deve ser 
utilizado como parâmetro o Decreto nº 6.061, de 15/03/2007, que dispõe em seu art. 16:  

 Art. 16.  Ao Departamento da Força Nacional de Segurança Pública compete: 

I - coordenar o planejamento, o preparo, a mobilização e o emprego da Força 
Nacional de Segurança Pública; 

II - definir a estrutura de comando dos integrantes da Força Nacional de Segurança 
Pública; 

III - planejar, coordenar e supervisionar as atividades operacionais da Força 
Nacional de Segurança Pública; 

IV - planejar, coordenar e supervisionar as atividades de ensino voltadas ao 
nivelamento, formação e capacitação dos integrantes da Força Nacional de Segurança 
Pública; 

V - propor atividades de ensino, em conjunto com outros órgãos, voltadas ao 
aperfeiçoamento dos integrantes da Força Nacional de Segurança Pública; 

VI - manter cadastro atualizado dos integrantes da Força Nacional de Segurança 
Pública; 

VII - manter o controle dos processos disciplinares e de correição dos integrantes da 
Força Nacional de Segurança Pública, quando em operação; 

VIII - manter plano de convocação imediata dos integrantes da Força Nacional de 
Segurança Pública; 

IX - administrar os recursos materiais e financeiros necessários ao emprego da 
Força Nacional de Segurança Pública; 

X - planejar, coordenar e supervisionar as atividades de registro, controle, 
manutenção e movimentação dos bens sob sua guarda; 

XI - manter o controle e a segurança dos armamentos, munições, equipamentos e 
materiais sob sua responsabilidade; e 

XII - desenvolver atividades de inteligência e gestão das informações produzidas 
pelos órgãos de segurança pública. 

 
 Verifica-se, portanto, a expressa previsão de competências do Departamento de Força 
Nacional de Segurança Pública que objetivam a preservação da ordem pública e a 
incolumidade das pessoas e do patrimônio. Os militares mobilizados, por sua vez, através de 
suas atividades, auxiliam na consecução dessas competências – de modo que seria impossível, 
por exemplo, vislumbrar a manutenção do controle e segurança dos armamentos, munições, 
equipamentos e materiais, sob a responsabilidade da Força Nacional, ou ainda a manutenção 
de plano de convocação imediata dos integrantes da Força Nacional sem a colaboração dos 
próprios integrantes da Força Nacional.  
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 Tais apontamentos ratificam a conclusão de que o Decreto nº 6.061, de 15/03/2007 
também deve ser observado como critério na auditoria, posto que complementa as demais 
legislações conferindo legitimidade à prática de atividades administrativas que podem ser 
consideradas de suporte operacional – e que, conforme já evidenciado, não são as únicas ou as 
principais dos integrantes da Força Nacional.    

 Conforme afirmado na Solicitação de Auditoria, com base em questionário respondido a 
Equipe de auditoria, os servidores civis e militares atuantes nos setores vinculados às 
Coordenações-Gerais do DFNSP realizam algumas atividades administrativas. Todavia, é 
imprescindível ter esclarecido que estas atividades – abrangidas pelo art.16 do Decreto n.º 
6.061, de 15/03/2007, e que contribuem sobremaneira à preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio – não substituem ou impedem as atividades 

operacionais dispostas no Decreto nº 5.289, de 29/11/2004 e Lei nº 11.473, de 10/05/2007.  

 Em outras palavras, não se pode dizer que os militares e civis mobilizados realizam 
exclusivamente atividades administrativas ou as fazem à revelia da lei.  Tendo em vista que 
todos os mobilizados nos setores listados participam das operações na circunscrição territorial 
em que atuam, bem como estão disponíveis à pronta-resposta em caso de risco à ordem pública 
e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, uma vez que trabalharam e trabalham em 
serviços de pronta-resposta, como na Copa do Mundo, nas operações regulares no entorno do 
Distrito Federal ou ainda, mais recentemente, assumindo as missões da Operação Cerrado, 
tendo em vista o embarque da tropa, alocada naquela região, para o Estado do Maranhão. 

 Ademais, o art. 3º, nos incisos III a V, do Decreto nº 5.289, de 29 de novembro de 2004, 
dispõe: 

Art. 3º Nas atividades da Força Nacional de Segurança Pública, serão atendidos, dentre 
outros, os seguintes princípios: 
[...] 

III - unidade de comando; 

IV – eficácia; 

V – pronto atendimento; 

[...] 

 Neste sentido, as atividades realizadas pelos militares e civis disponibilizados à FNSP 
guardam fiel adequação aos princípios legais citados e justificam a atuação dos mesmos nos 
setores vinculados às Coordenações-Gerais do DFNSP.  

 Apesar da Solicitação de Auditoria não ter mencionado a amostragem dos entrevistados, 
é cediço que o número de profissionais empregados nestes setores corresponde ao mínimo 
essencial para viabilizar o núcleo de ação deles próprios – quando em exercício operacional – 
como a ação de todos os outros integrantes da FNSP nas diversas operações no país. 

 Os profissionais, portanto, não só atendem aos princípios de unidade de comando, 
eficácia, pronto atendimento em suas atividades, como possibilitam que estes princípios sejam 
observados por todos os outros membros deste Departamento.  

 Cumpre destacar que a Força Nacional de Segurança Pública está preparada para 
pronto atendimento da determinação do Ministro de Estado da Justiça em resposta às 
solicitações dos Governadores de Estado e do Distrito Federal ou dos Ministros de Estado 
graças ao atendimento do conjunto dos normativos pertinentes a DFNSP. 
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 Por fim, não se pode furtar que constantemente é requerido servidores para auxiliar na 
consecução das atividades do DFNSP, todavia, é cediço que o quadro de servidores públicos do 
Ministério da Justiça ainda é reduzido, aquém das suas reais necessidades. Em vista disso, 
homenageando os princípios da legalidade, eficiência, supremacia e indisponibilidade do 
interesse público, busca-se valer de todo o potencial dos civis e militares nos momentos em que 
estes não estão em operações externas.  

 Item 02 - Em relação às atividades de escolta de autoridades civis e militares, nacionais 
e internacionais, realizada pela Força Nacional, visa garantir à incolumidade de pessoas e/ou 
de patrimônio, tendo por objeto a guarda de determinado comboio (da própria Força Nacional, 
inclusive), logística ou unidade, desempenhada por operadores (batedores) com capacidade de 
adotar medidas preventivas e repressivas frente possíveis ataques.  

Trata-se de um mecanismo de prevenção e manutenção da ordem pública, afinal, não 
raro, viaturas e militares são alvos de ataques criminosos. Essa atuação permite, por 
conseguinte, além da segurança, a celeridade no deslocamento das tropas da Força Nacional – 
premissa da pronta-resposta deste Departamento. 

Ressalte-se que os profissionais, devidamente credenciados como batedores da Força 
Nacional pertencem à Companhia de Escolta e Guarda – atuando na proteção das instalações 
do DFNSP e desenvolvendo operações no território nacional, em caráter de pronta-resposta e 
sendo hoje utilizadas regularmente das operações do entorno do Distrito Federal – também 
desenvolvem outras atividades em diversas operações, de policiamento ostensivo, o que já 
culminou, inclusive, com prisões e apreensões de armas.  

Além disso, a Companhia de Escolta da Força Nacional já confeccionou 823 (oitocentos 
e vinte e três) Boletins de Serviço, envolvendo as mais variadas atividades desenvolvidas pela 
Unidade, entre elas 734 (setecentos e trinta e quatro) apoios em policiamentos ostensivos. 

 Item 03 - Como já tratado no Item nº 01, é necessário suporte administrativo-
operacional, de caráter subsidiário, fundamental para o alcance da finalidade prevista em lei, 
em relação à Força Nacional. 

 Nesse sentido, os colaboradores ***.348.581-** (escrivão de Polícia Civil do Estado de 
Goiás)  e  ***.069.574-** (soldado da PMRN) , além   de realizarem atividades  de apoio 
administrativo (como atividades secundárias) , também  participam   ordinariamente   das 

atividades  de  policiamento  ostensivo  (aquele  caracterizado  pela evidência  do trabalho da 

polícia  à  população ,  pelo  uso  de  viaturas  caracterizadas ,  uniformes ,  ou  até   mesmo 

distintivos  capazes  de  tornar  os  agentes  policiais  identificáveis  por  todos)  nas   diversas 
operações realizadas pela Força Nacional, desenvolvidas no Distrito Federal e entorno, bem 
como concorrem, juntamente com os demais operadores da Força Nacional às escalas de 
serviço.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
Análise do Controle Interno 
 

Diante das justificativas apresentadas pela unidade, vale destacar os seguintes 
comentários: 

O fato de que os militares mobilizados auxiliam na consecução das competências 
elencadas pelo Decreto nº 6.061/2007, a exemplo de manutenção do controle e segurança dos 
armamentos, munições, equipamentos e materiais, sob a responsabilidade da Força Nacional, ou 
ainda a manutenção de plano de convocação imediata dos integrantes da Força Nacional, e de 



 

 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

10 

que estas não seriam possíveis sem a colaboração dos próprios integrantes da Força Nacional, 
estão em conformidade com a legislação acima citada, tendo em vista tratar-se de atividades de 
apoio operacional necessárias ao desempenho das atividades finalísticas. 

Todavia, para as atividades de auxiliar da coordenação de execução financeira e 
orçamentária operando os sistemas SCDP e SIAFI; emissão e cobrança de GRU; atividades 
administrativas e operacionais; auxiliar administrativo; contato com os partícipes dos convênios 
federativos para distribuição do legado (doações), confecção de termos de baixa e transferência 
da carga dos bens do MJ para o órgão destinatário dos bens; auxiliar contábil; controle de 
material; contratos de passagens aéreas; e registro de armas no SINARM, não se identifica 
sustentação nos normativos que amparam a mobilização de militares e servidores estaduais. 
Trata-se de atividades de apoio administrativo, as quais não se identifica a especialização 
requerida dos colaboradores mobilizados, podendo ser executadas por servidores da área de 
apoio. 

Em relação ao artigo 16 do Decreto nº 6.061/2007, convém observar que tem por objetivo 
estruturar organizacionalmente as competências do Departamento, como estrutura administrativa 
ministerial, não tratando das atividades de cooperação federativa fixada no art. 2º da Lei nº 
11.473/2007. Desta forma, o decreto não pode ser elencado como complementar à legislação que 
suporta as atividades finalísticas da Força Nacional de Segurança Pública, ou como legitimador 
ao desenvolvimento de atividades administrativas de suporte operacional pelos colaboradores 
mobilizados. 

 A Unidade informou que “constantemente tem requerido servidores para auxiliar na 
consecução das atividades do DFNSP, todavia, é cediço que o quadro de servidores públicos do 
Ministério da Justiça ainda é reduzido, aquém das suas reais necessidades.” Complementa, 
ainda, que “... em vista disso, homenageando os princípios da legalidade, eficiência, supremacia 
e indisponibilidade do interesse público, busca-se valer de todo o potencial dos civis e militares 
nos momentos em que estes não estão em operações externas.” (Grifei).  

 Ademais, a falta de pessoal administrativo que dê suporte à consecução das atividades do 
DFNSP é questão antiga e recorrente conforme já apontado em Relatórios nº 244062, referente à 
Auditoria de Avaliação da Gestão do exercício de 2009, e nº 201114351, o qual avaliou os fatos 
ocorridos no período de 01/01/2008 a 30/09/2011. Contudo, não se pode, sob o argumento de 
eficiência ou indisponibilidade do interesse público, se utilizar de mão-de-obra de servidores 
públicos dos estados, disponibilizados sob a égide da Lei 11.473/2007, para atividades não 
abrangidas por esta norma, as quais são de responsabilidade do Ministério da Justiça, por 
intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, como mantenedor da estrutura 
administrativa responsável pelo suporte às operações da Força Nacional de Segurança Pública. 

No que se refere ao questionamento consignado no item 02, que trata sobre as atividades 
de escolta de autoridades civis e militares, nacionais e internacionais, realizada pela Força 
Nacional, a unidade manifestou-se informando que “Trata-se de um mecanismo de prevenção e 
manutenção da ordem pública, afinal, não raro, viaturas e militares são alvos de ataques 
criminosos. Essa atuação permite, por conseguinte, além da segurança, a celeridade no 
deslocamento das tropas da Força Nacional – premissa da pronta-resposta deste 
Departamento”. Saliente-se a relevância do procedimento apresentado, encontrando amparo na 
Lei nº 11.473/2007, bem como a atuação na proteção das instalações do DFNSP, operações no 
território nacional, em caráter de pronta-resposta e nas operações do entorno do Distrito Federal. 
O que não se vislumbra como atividade abrangida pelos normativos que regem a atuação da 
FNSP são as escoltas de autoridades civis e militares, nacionais e internacionais. 



 

 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

11 

Em relação ao item 3, que trata sobre a possibilidade do pagamento indevido da 
indenização prevista no art. 7º Lei nº 11.473, de 10 de maio de 2007, a unidade justifica que “os 
colaboradores    ***.348.581-**   ( escrivão  de  Polícia  Civil  do  Estado  de  Goiás )     e 
***.069.574 -**   ( soldado   da  PMRN ) ,   além   de   realizarem   atividades   de    apoio 
administrativo (como atividades secundárias), também participam ordinariamente das 
atividades de policiamento ostensivo (aquele caracterizado pela evidência do trabalho da 
polícia à população, pelo uso de viaturas caracterizadas, uniformes, ou até mesmo distintivos 
capazes de tornar os agentes policiais identificáveis por todos) nas diversas operações 
realizadas pela Força Nacional, desenvolvidas no Distrito Federal e entorno, bem como 
concorrem, juntamente com os demais operadores da Força Nacional às escalas de serviço.” 
Reitere-se o comentário exposto na análise anterior de que atividades tipicamente administrativas 
não estão abrangidas na atuação dos servidores mobilizados com fulcro na Lei nº 11.473/2007, 
não se vislumbrando neste mérito se são atividades principais ou secundárias na rotina diária dos 
colaboradores. 

Cumpre-nos ressaltar que a unidade deixou de manifestar-se sobre a possibilidade de 
pagamento da indenização por morte ou invalidez incapacitante para o trabalho em situações 
diferentes das previstas no art. 7º Lei nº 11.473/2007, pois a situação de colaboradores da FNSP 
desenvolvendo atividades administrativas não está abrangida no rol de atividades de cooperação 
federativa constante dos normativos, representando risco potencial de dano ao erário, o que no 
caso de ocorrência de morte em serviço ou invalidez incapacitante para o trabalho é alta a 
probabilidade de que o próprio ou terceiros venham pleitear o pagamento da referida 
indenização. 

As atividades desenvolvidas pelos colaboradores da FNSP são de alto risco, por isso, a 
indenização prevista tem claramente o condão de reduzir o dano causado pela perda a qual o 
servidor ou seus dependentes podem ser submetidos. Ocorre, porém, que o mesmo tratamento 
não é previsto para servidores no desempenho de atividades administrativas ou operacionais que 
não tenham o risco intrínseco de causar dano à sua integridade física ou mental. 

Portanto, a administração deve estabelecer controles adequados de modo a garantir, sob 
pena de responsabilização do gestor, que os servidores e militares dos estados disponibilizados 
para atuação operacional conjunta com a Força Nacional de Segurança Pública sejam alocados 
exclusivamente para atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

Quanto ao fato de que além de realizarem atividades de apoio administrativo (como 
atividades secundárias), também participam ordinariamente das atividades de policiamento 
ostensivo nas diversas operações realizadas pela Força Nacional, desenvolvidas no Distrito 
Federal e entorno, bem como concorrem, juntamente com os demais operadores da Força 
Nacional às escalas de serviço, temos que 16 dos 41 entrevistados informaram que trabalham de 
8 a 10 horas por dia, situação que dificulta a sua inclusão em escalas de serviço. Isto se torna 
relevante, considerando que os 25 restantes não informaram em suas atividades laborais que 
participam de escalas de plantão ou outros serviços. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Realizar, no prazo de 90 dias, levantamento das atividades realizadas por 
mobilizados com base na Lei n.º 11.473/2007, que realizam serviços administrativos, e elaborar 
Plano contendo o levantamento de necessidades de força de trabalho e cronograma de 
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remanejamento dessas atividades para pessoal integrante da estrutura de SENASP, tendo em 
vista a falta de amparo legal. 
 
Recomendação 2: Suspender, considerando o Plano de remanejamento contido na 
Recomendação 1, a utilização de mão-de-obra de servidores civis e militares mobilizados com 
base na Lei nº 11.473/2007, para a realização de serviços administrativos, tendo em vista a falta 
de amparo legal, com a consequente interrupção do pagamento das diárias. 
 
Recomendação 3: Suspender, considerando o Plano de remanejamento contido na 
Recomendação 1, a utilização de mão-de-obra de servidores e militares mobilizados com base na 
Lei nº 11.473/2007, para realização de escoltas de autoridades, tendo em vista a falta de amparo 
legal e tratar-se de competência das Polícia Rodoviária Federal conforme inciso VIII, artigo 1º 
do Decreto nº 1.655/95. 
 
Recomendação 4: Adotar medidas administrativas necessárias para garantir que os servidores e 
militares dos estados disponibilizados para atuação operacional conjunta com a Força Nacional 
de Segurança Pública sejam alocados exclusivamente para atividades e serviços imprescindíveis 
à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 
 
1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 
Utilização continuada de servidores estaduais e municipais, a título de colaboradores 
eventuais, no desenvolvimento de atividades de natureza administrativa e institucional. 
 
Fato 
 

Com o objetivo de avaliar as situações apresentadas no escopo deste relatório, foi 
aplicado questionário de entrevista para 38 servidores estaduais e municipais em atividades no 
âmbito da UJ 200330-SENASP.  

Da análise das atividades desenvolvidas, verificaram-se pagamentos de diárias efetuados 
de forma continuada para custear a execução de atividades de natureza institucional e 
administrativa.  

 O questionário aplicado, junto aos colaboradores em atuação na SENASP, objetivou 
identificar a origem dos colaboradores, tempo de permanência, atividades exercidas, os 
normativos e documentos que amparam a disponibilização desses servidores pelos órgãos de 
origem. 

Quadro demonstrativo dos Setores onde os questionários foram aplicados na 
SENASP 

Setor de Atuação 
Nº de 

respondentes 
DEAPSEG/Núcleo de Diárias e Passagens – Departamento de Execução e Avaliação do 
Plano Nacional de Segurança Pública 

7 

DEPRO – Departamento de Politicas, Programas e Projetos 2 
DEAPSEG/CGATEC - Departamento de Execução e Avaliação do Plano Nacional de 
Segurança Publica/Coordenação Geral de Gestão Acompanhamento e Avaliação 
Técnica do Plano Nacional de Segurança Pública 

4 

GAB/SINESP – Gabinete/Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, 
Prisionais e Sobre Drogas  

5 

GAB/CGI - Gabinete/Coordenação Geral de Inteligência 2 
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DEPRO/ENAFRON - Departamento de Execução e Avaliação do Plano Nacional de 
Segurança Publica/Estratégia Nacional de Segurança Pública na Fronteira 

2 

DPAID/CGDESP - Departamento de Pesquisa Analise de Informação e 
Desenvolvimento de Pessoal em Segurança Pública/Coordenação Geral de Analise e 
Desenvolvimento de Pessoal 

10 

DEAPSEG/Núcleo de Execução Financeira - Departamento de Execução e Avaliação 
do Plano Nacional de Segurança Pública 

4 

PROJETO 2 
Total 38 

 
Em relação à atuação desses profissionais de segurança pública, oriundos de estados e 

municípios, considerando a natureza das atividades desenvolvidas, foram evidenciadas a 
execução das seguintes tarefas: 

� Fiscal de Contrato; 
� Análise de prestação de contas de convênio; 
� Escaneamento de toda documentação inerente aos colaboradores da Força Nacional de 

Segurança (Ofícios de autorização e prorrogação; memorandos de movimentação; 
relatórios de viagem; solicitações e dispensas); organização da referida documentação. 

� Formalização dos processos do SCDP, conferir toda documentação, digitalizar e anexar 
ao SCDP, acompanhar as PCD’s com GRU, prestação de contas, prorrogação e 
encerramento. 

� Solicitar cotações à empresa prestadora de serviço de passagens, registrar os valores no 
sistema SCDP; controlar as emissões; cancelamentos; substituições; remarcações e 
envio dos bilhetes aos solicitantes; elaboração da PCD; mobilização, dispensa, 
prorrogação, movimentação e desmobilização, registro no sistema; impressão; 
formalização dos processos e inserção no MJDOC; conferência dos canhotos de 
embarque; relatórios de viagem; lista de presença; escanear toda documentação final 
anexando aos processos e sua verificação minuciosa e relatório final. 

� Acompanhamento da implantação e implementação do Programa ENAFRON. 
� Visita de acompanhamento in loco dos projetos nos 11 estados fronteiriços. 
� Auxiliar os estados na elaboração de projetos. 
� Organização de eventos; 
� Gerenciar, apoiar e orientar equipe de cinco profissionais que atuam junto ao Programa 

ENAFRON no Departamento de Políticas, Programas e Projetos-DEPRO. 
� Participar de reuniões da Comissão Permanente de Desenvolvimento e Integração da 

Faixa de Fronteira-CDIF. 
� Atividade de capacitação na área de inteligência; Planejamento; exclusão; instrução; 

prestação de contas e ciclo completo da capacitação. 
� Atividade de análise de proposta, gerência de aquisições diretas, interlocução interna, 

controle de patrimônio, baixa de equipamentos formalizações de aquisições imediatas, 
fiscal quando necessário. 

� Analisar e formalizar processos de pagamentos de hora-aula e diárias. 
� Controlar e verificar o cadastro para emissão da declaração de imposto de renda retido 

na fonte-DIRF. 
� Verificar o envio das informações referentes ao recolhimento do INSS patronal de 

pagamentos por meio do Sistema Empresa de Recolhimento de FGTS e Previdência 
Social-SEFIP. 

� Constatação de pendências para devolução de valores, por parte de colaboradores 
docentes; 
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� Realizar análise e formulação de processos de pagamento de hora-aula e diárias. 
 
Da necessidade em se conhecer os prazos de prestação de serviços para fins de 

enquadramento quanto à eventualidade de atuação dos agentes, os dados extraídos dos 
questionários, importaram nas seguintes informações: 

Tempo de serviço como colaborador eventual - SENASP 

Tempo em anos Frequência Percentual 
Até 01 ano* 19 50% 
01 até 02 anos 6 16% 
Mais de 02 anos 13 34% 
Total 38 100% 
* Dos 19 respondentes com menos de 01 ano de atuação na SENASP, 07 informaram que anteriormente 
prestavam serviços à Força Nacional de Segurança Pública. 

 
Os respondentes informaram que sua permanência é renovada trimestralmente, mediante 

autorização das respectivas autoridades estaduais e municipais, sendo que o procedimento 
informado com maior frequência foi o de envio de ofício pela SENASP solicitando a liberação, 
com ofício do Estado ou Município autorizando a renovação. 

Essa situação é recorrente e continuada, haja vista que em consulta à base de dados do 
Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP, no período de 2011 a 2014, foi 
identificada a existência de propostos percebendo diárias a título de colaboração eventual de 
forma continuada durante o período analisado. 

Esses fatos estão em desconformidade com o Decreto nº 7.689/2012, sobre passagens e 
diárias, que estabelece: 

Art. 7o Somente os ministros de Estado poderão autorizar despesas com diárias e 
passagens referentes à: 

I - deslocamentos de servidores ou militares por prazo superior a dez dias contínuos; 

II - mais de quarenta diárias intercaladas por servidor no ano; 

Do teor daquele normativo se verifica a intenção de se restringir o uso desse tipo de 
indenização de modo contínuo, objetivando evitar a descaracterização da transitoriedade e 
eventualidade do instituto. 

Com base neste dispositivo, efetuou-se levantamento dos pagamentos de diárias 
efetuadas pela SENASP a servidores e colaboradores que superaram o limite de 40 diárias no 
ano. As informações constam dos quadros a seguir. 

 
Quantidade de Propostos por Faixa de Diárias Concedidas - SENASP 

Nº de 
Diárias 

2011 2012 2013 2014* 

Nº de 
Propostos 

% Nº de 
Propostos 

% Nº de 
Propostos 

% Nº de 
Propostos 

% 

40 ├ 105 48 42% 49 43% 117 59% 78 42% 

105 ├ 170 28 25% 8 7% 11 6% 8 4% 

170 ├ 235 9 8% 14 12% 13 7% 15 8% 

235 ├ 300 10 9% 7 6% 5 3% 45 24% 

300 ├ 365 18 16% 37 32% 51 26% 41 22% 

Total 113 100% 115 100% 197 100% 187 100% 

Fonte: SCDP 
*Valores baseados nas propostas de concessão a serem pagas até 31/12/14. 
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Valores pagos por Faixa de Diárias Concedidas - SENASP 

Nº de 
Diárias 

2011 2012 2013 2014* 
Valores 
em reais 

% 
Valores em 

reais 
% 

Valores 
em reais 

% 
Valores 
em reais 

% 

40├ 105 781.022, 19% 666.220, 14% 1.302.052, 19% 1.320.413, 15% 

105 ├ 170 837.160, 21% 236.665, 5% 625.759, 9% 273.748, 3% 

170 ├ 235 388.944, 10% 634.786, 13% 577.740, 8% 765.707, 9% 

235 ├ 300 600.430, 15% 404.453, 8% 296.737, 4% 3.143.532, 35% 

300 ├ 365 1.417.729, 35% 666.220, 14% 4.090.458, 59% 3.388.917, 38% 

Total 4.025.287, 100% 4.821.143, 100% 6.892.747, 100% 8.892.319, 100% 
Fonte: SCDP 
*Valores baseados nas propostas de concessão a serem pagas até 31/12/14. 

 
 Foi verificada também a existência de colaboradores percebendo diárias de modo 
ininterrupto durante todo o período, sem férias ou pausas em feriados prolongados.    
##/Fato## 

 
 
Causa 
 
Carência no quantitativo de recursos humanos da Unidade para desenvolvimento de atividades 
de natureza técnica. 
Falha nos controles internos acerca da alocação de servidores estaduais e municipais, 
classificados como colaboradores eventuais, em atividades institucionais e de natureza 
administrativa.  
##/Causa## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 
 

Diante dessas situações, expediu-se a Solicitação de Auditoria nº 201410774/01 para que 
a SENASP justificasse a aplicabilidade de valores a título de diárias a colaboradores eventuais 
para o pagamento de pessoal envolvido em atividades administrativas de natureza institucional 
de caráter contínuo (item 01) e para que apresentasse documentação que amparasse  
procedimento de solicitação e de liberação junto ao Estado cedente (item 02).  

 

Em resposta a Solicitação de Auditoria nº 201410774/01, a unidade por meio do Oficio nº 
5955/GAB/SENASP/MJ, de 02/10/2014 apresentou sua manifestação. 

Em relação ao Item 01: 
“Inicialmente, é importante desenharmos a repartição de competências no âmbito da Secretaria 
Nacional de Segurança Pública – SENASP, em especial daquelas de cunho finalístico previstas 
no artigo 12, do Decreto 6.061, de 15 de março de 2007: 

• assessorar o Ministro de Estado na definição, implementação e acompanhamento 
da Política Nacional de Segurança Pública e dos Programas Federais de 
Prevenção Social e Controle da Violência e Criminalidade; 

• Planejar, acompanhar e avaliar a implementação de programas do Governo 
Federal para a área de segurança pública; 

• Promover a integração dos órgãos de segurança pública; 
• estimular a modernização e o reaparelhamento dos órgãos de segurança pública; 
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• Realizar e fomentar estudos e pesquisas voltados para a redução da 
criminalidade e da violência; 

• Estimular e propor aos órgãos estaduais e municipais a elaboração de planos e 
programas integrados de segurança pública, objetivando controlar ações de 
organizações criminosas ou fatores específicos geradores de criminalidade e 
violência, bem como estimular ações sociais de prevenção da violência e da 
criminalidade; 

• Implementar, manter e modernizar o Sistema Nacional de Informações de Justiça 
e Segurança Pública – INFOSEG. 

Essas competências são materializadas, principalmente, por meio dos quatro programas 
estratégicos da Presidência da República, sob a responsabilidade da SENASP: 

• Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras - ENAFRON: 
Programa que articula políticas e projetos do Governo Federal, que tem por 
finalidade melhorar a percepção de segurança pública junto à sociedade e 
garantir a presença permanente das instituições policiais e de fiscalização na 
região de fronteira do Brasil, otimizando a prevenção e a repressão aos crimes 
transfronteiriços, por meio de ações integradas de diversos órgãos federais, 
estaduais e municipais. 

• Programa “Brasil mais Seguro”: Esse programa tem como objetivo principal a 
redução da criminalidade violenta, induzindo e promovendo a atuação 
qualificada e eficiente dos órgãos de segurança pública e do sistema de justiça 
criminal. No que tange à segurança pública, o programa tem foco prioritário na 
qualificação dos procedimentos investigativos, com o fortalecimento das 
delegacias especializadas e das unidades de perícia técnica; o fortalecimento do 
policiamento ostensivo e de proximidade (comunitário); e, o controle de armas. 

• Crack é Possível Vencer: programa coordenado pelo Ministério da Justiça que 
desenvolve, em parceria com outros Ministérios, uma ação integrada que envolve 
três frentes de atuação: prevenção, cuidado e autoridade. A SENASP é 
responsável pela coordenação do programa e pela implantação do eixo 
Autoridade, que tem como finalidade a redução da oferta de drogas ilícitas no 
Brasil por meio da implantação de bases móveis, capacitação policial em 
policiamento de proximidade e operações da Polícia Federal para 
desestruturação de organizações criminosas. 

• Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública e sobre Drogas – 
SINESP: é um sistema criado pelo Ministério da Justiça, que tem o objetivo de 
armazenar, tratar e integrar dados e informações de segurança pública, sistema 
prisional e drogas, para auxiliar na formulação, implementação, execução, 
acompanhamento e avaliação das políticas públicas desenvolvidas no âmbito da 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios. O Sinesp subsidiará diagnósticos 
de criminalidade, formulação e avaliação de políticas de segurança pública e 
promoverá a integração nacional de informações de forma padronizada. 

Além do planejamento, monitoramento e execução dos programas prioritários, a 
SENASP atua diretamente na promoção de ações de capacitação continuada para profissionais 
de segurança publica, na coordenação do subsistema nacional de inteligência em segurança 
pública e reaparelhamento dos órgãos e instituições de segurança pública. 
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A força de trabalho da SENASP, composta por um número insuficiente de servidores, 
está dividida em quatro categorias: servidores ocupantes de cargos em comissão, que exercem 
atividades de direção e assessoramento; servidores ocupantes dos cargos efetivos de Analista-
Técnico Administrativo e de Analista-Técnico de Políticas Sociais, que atuam nas atividades 
ordinárias da Secretaria, analisando convênios, prestações de contas e auxiliando no 
monitoramento das demais atividades da unidade; dois Gestores de Políticas Sociais, vinculados 
ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP, que analisam e atualizam o 
cumprimento das metas e dos indicadores, bem como realizam o acompanhamento de alguns 
processos no âmbito da Secretaria; alguns Agentes Administrativos que cuidam de parte das 
atividades de apoio administrativo. Ressalte-se que a maioria desses servidores não possui 
qualificação técnica específica, além de expertise, para atuar em assuntos altamente 
especializados. Em razão disso, a SENASP conta com a atuação de colaboradores eventuais nas 
atividades que exigem capacidade técnica específica, a exemplo do acompanhamento da 
implantação do ENAFRON, das capacitações na área de inteligência, da análise metodológica 
de programas, bem como da fiscalização de contratos que exigem conhecimento 
técnico/especializado, especialmente de equipamentos policiais. 
 

Dessa forma, a respeito das atividades técnicas específicas acima mencionadas, é 
importante deixar claro que os colaboradores eventuais que atuam na SENASP, são 
responsáveis por desenvolver tarefas técnico-administrativas que exigem uma expertise policial 
que os servidores do Ministério não possuem. Para melhor exemplificar o que já foi dito, esses 
colaboradores analisam e elaboram conteúdo programático dos cursos capacitação em 
matérias voltadas exclusivamente à ação policial, de perícia e na área de inteligência; analisam 
e produzem documentos e relatórios de inteligência; capacitação; acompanhamento da 
implantação do ENAFRON com visita de acompanhamento in loco (atividade que exige 
conhecimento da atividade policial); assim como monitoram operações policiais integradas, 
dentre outras atividades. Ou seja, a atuação desses profissionais é baseada nas suas 
capacidades técnicas específicas voltadas à consecução de tarefas que exigem expertise no 
assunto. 
 

As atividades administrativas comuns são realizadas de forma acessória pelos 
colaboradores, até mesmo porque frequentemente fazem parte da rotina necessária ao 
desenvolvimento das atividades principais que são as de conteúdo técnico-administrativo (ex: 
reprografia, escaneamento de documentos). Com relação às atividades de gestão, afirma-se que 
estas, definitivamente, não são realizadas por colaboradores eventuais. 
 

Vale abrir um parêntese para melhor esclarecer a atuação do colaborador que atua na 
condição de fiscal de contrato. As atividades a cargo desses profissionais ocorrem 
especificamente no que tange aos equipamentos ou bens que exigem do servidor conhecimento 
técnico/especializado. Para ilustrar, cita-se o caso de um servidor que nunca atuou na atividade 
fim de segurança pública para aferir o cumprimento de um termo de referência destinado a 
coletes, equipamentos de perícia, bases móveis, viaturas equipadas, espargidores, escudos, 
armas de condutividade elétrica, equipamentos de perícia, etc...  
 

Assim, reafirma-se que a fiscalização se dá nos contratos que exigem conhecimento 
técnico especializado, até porque, segundo diversos julgado do TCU, o servidor designado para 
fiscalizar contratos deve conhecer do equipamento adquirido, sendo que essa qualificação não 
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pode ser exigida dos ocupantes de cargos de Analista-Técnico Administrativo, de Analista-
Técnico de Políticas Sociais e de Agente Administrativo. 
 

Os demais contratos ordinários, como os de serviços gráficos, e serviços de eventos e 
demais equipamentos e serviços comuns são fiscalizados por servidores efetivos do Ministério 
da Justiça.  
 

Ainda sobre as atividades dos colaboradores, vale ainda destacar que o mesmo 
colaborador/especializado, por exemplo, em capacitação, que auxilia na construção da matriz 
curricular dos cursos, pode vir eventualmente a auxiliar no trabalho relativo à preparação da 
documentação para o pagamento das horas-aula, até mesmo para otimizar da melhor forma 
possível o trabalho desenvolvido.   
 

Vale ressaltar que alguns pontos ficaram confusos no questionamento: 
1. Auxiliar os estados na elaboração de projetos? A SENASP não auxilia os Estados 

na elaboração de projetos, apenas analisa os projetos apresentados no SICONV e 
emite parecer aprovando, reprovando ou solicitando diligências. 

2. Organização de eventos? A SENASP possui um setor que cuida de todos os 
eventos da Secretaria, e é ocupado apenas por servidores. Dessa forma, 
acreditamos que houve um equívoco por parte do colaborador na interpretação 
da pergunta ou uma falha na interpretação da resposta. O que ocorre é a 
necessidade, pelas áreas demandantes, de subsidiar o setor responsável pela 
organização dos eventos.  

3. Participar de reunião da Comissão Permanente de Desenvolvimento e Integração 
da Faixa de Fronteira – CDIF? A representante da SENASP na CDIF é a 
Diretora do Departamento de Políticas, Programas e Projetos. Assim, caso 
algum colaborador tenha participado dessas reuniões, o fez na qualidade de 
técnico, para auxiliar a representante indicada pela SENASP.  

4. (...) gerência de aquisições diretas, interlocução interna, controle de patrimônio, 
baixa de equipamentos formalizações de aquisições imediatas (...)? 
Desconhecemos do que se tratam as atividades mencionadas, no entanto, todas as 
aquisições da SENASP são realizadas pela Coordenação Geral de Logística do 
Ministério da Justiça e o controle de Patrimônio e a baixa de equipamentos é 
realizado pelo setor de patrimônio do Ministério da Justiça vinculado a 
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, com exceção dos 
armamentos, munições e equipamentos afins da Força Nacional de Segurança 
Pública, os quais passam por um duplo controle, o formal realizado pelo setor de 
patrimônio do Ministério da justiça e o material, que está relacionado à guarda e 
proteção do paiol, a cargo dos policiais mobilizados pela Força Nacional. 

 
Diante do exposto, fica evidenciado que os colaboradores eventuais são necessários para 

a realização das atividades técnicas/especializadas, principalmente no âmbito dos projetos 
prioritários, pois sem este apoio técnico os projetos prioritários sofreriam grandes impactos em 
sua execução, podendo até mesmo ser paralisados. O aproveitamento para desempenhar outras 
atividades de cunho puramente administrativo decorre da otimização do uso da mão-de-obra 
disponível. Obviamente, o uso de colaboradores para estas últimas atividades é residual, sendo 
que as principais atividades que ele deve desempenhar na SENASP são as de cunho técnico-
especializado. 
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Por fim, impende salientar que, não obstante os esforços que vem sendo envidados para 
resolver o problema do déficit de servidores na SENASP, conforme cópia anexa,1 faz-se 
necessária a manutenção de colaboradores para atuar nos assuntos que exigem capacidade e 
expertise técnica/especializada, sob pena de descontinuidade dos projetos prioritários 
relacionados à segurança pública.  

 
Item 02 - O Instituto do Colaborador Eventual é tratado em vários documentos do Poder 

Executivo Federal: 
 
1. Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967 – Art. 111. A colaboração de natureza 

eventual à Administração Pública Federal sob a forma de prestação de serviço, 
retribuída mediante recibo, não caracteriza, em hipótese alguma, vínculo 
empregatício com o Serviço Público Civil, e somente poderá ser atendida por 
dotação não classificada na rubrica ‘PESSOAL’, e nos limites estabelecidos nos 
respectivos programas de trabalho”. 

2. Decreto Federal nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006 - Art. 10. As despesas de 
alimentação e pousada de colaboradores eventuais, previstas no art. 4º da Lei nº 
8.162, de 8 de janeiro de 1991, serão indenizadas mediante a concessão de diárias 
correndo à conta do órgão interessado, imputando-se a despesa à dotação 
consignada sob a classificação de serviços. 

 
Com base na legislação acerca da matéria, o Ministério do Planejamento, por meio do 

Ofício n.º 39/2002/COGLE/SRH/MP, da Coordenação-Geral de Sistematização e Aplicação das 
Normas de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento definiu a figura do Colaborador 
Eventual como sendo “Aquele profissional, dotado de capacidade técnica específica, que recebe 
a incumbência da execução de determinada atividade sob a permanente fiscalização do 
delegante, sem qualquer caráter empregatício com o serviço público federal, podendo realizar 
viagens dentro do território nacional, quando em serviço e devidamente justificadas, à conta das 
dotações orçamentárias próprias dos órgãos”.  
 

Ou seja, ao tempo que em a lei autoriza a colaboração de outros profissionais com a 
administração pública federal, o Ministério do Planejamento fixou os parâmetros para essa 
colaboração, os quais são obedecidos pela SENASP: profissional (policiais, bombeiros, 
peritos); dotado de capacidade técnica específica (profissionais dotados de conhecimento 
técnico especializado); para execução de atividade determinada (atividade descrita no 
documento que solicita a colaboração); permanente fiscalização do delegante; sem qualquer 
caráter empregatício com o serviço público federal.’’’  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
Análise do Controle Interno 
 

A unidade, em sua manifestação, informa que “A força de trabalho da” SENASP, 
composta por um número insuficiente de servidores, está dividida em quatro categorias: 

                                                 
1 - Memorando nº 630/2013 CGRH/SPOA/SE/MJ, de 21/10/2013 – Alocação de servidores – concurso publico PGPE  

- Memorando nº 93/2014/SE/MJ, de 19/01/2014 – Solicitação de servidores. 
- Memorando nº 107/GAB/SENASP/MJ, de 24/01/2014 – Solicitação de servidores. 
- Memorando nº 682/2014/CGRH/SPOA/SE/MJ, de 02/10/2014 – Manifestação sobre solicitação de servidores. 
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servidores ocupantes de cargos em comissão [...] Analista-Técnico Administrativo [...] 
Analista-Técnico de Políticas Sociais, [...] Gestores de Políticas Sociais, [...] Agentes 

Administrativos [...]. (GRIFEI) 

Acrescenta que “... a maioria desses servidores não possui qualificação técnica 
específica, além de expertise, para atuar em assuntos altamente especializados...” e que por essa 
razão “... a SENASP conta com a atuação de colaboradores eventuais nas atividades que 
exigem capacidade técnica específica...” (GRIFEI). 

Assim sendo, conquanto entenda-se que a missão institucional da Secretaria importe no 
desenvolvimento de atividades técnicas-especializadas, a argumentação de que os servidores da 
unidade não possuem a qualificação técnica específica, e que, portanto, faz-se necessária a 
presença de servidores estaduais, recebendo diárias de forma continuada, evidencia a fragilidade 
de estrutura organizacional para cumprir com seus objetivos institucionais e garantir a 
continuidade de suas ações. Em princípio, um colaborador eventual, pontualmente, participaria 
na elaboração de uma especificação, no treinamento ou até no recebimento do bem contratado, 
retornando a sua origem. Assim, considera-se, não obstante, a precariedade dos recursos 
humanos da Unidade, que a manutenção dos colaboradores de forma continuada não pode ser 
abrigada por uma situação que se tornou permanente. 

Do exame do quadro de colaboradores entrevistados, identifica-se a existência de 
profissionais ocupantes dos diversos cargos em seus órgãos de origem como: agente/investigador 
de polícia civil, bombeiro militar, escrivão de polícia, policial militar, guarda municipal, 
papiloscopista e delegado de polícia. 

Os profissionais entrevistados apresentam diversos perfis de formação profissional e 
acadêmica: 

Grau de Instrução dos Entrevistados 

 
Fonte: Questionários aplicados em set/2014 

 
Áreas de Formação dos Entrevistados 

Áreas de Graduação Áreas de Pós-Graduação 

Administração 2 Ciências Sociais 1 

Arquitetura 1 Direito Civil 1 

Biologia 1 Direito Público 1 

Contabilidade 1 Genética Forense 1 

Direito 9 Gerenciamento, políticas, programas e projetos 1 
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Economista 2 Gestão e Políticas de Segurança Pública 1 

Educação Física 1 Perícia Criminal 1 

Engenharia Civil 1 Projetos 1 

Filosofia 1 Tecnologia da Informação 1 

Gestão em Segurança Pública 2 Não informado 3 

Matemática 1   

Psicologia 1   

Secretariado Executivo 1   

Serviço Social 1   

Não Informado 8   

Total 33 Total 12 
Fonte: Questionários aplicados em set/2014 

 
Argumenta, ainda, a unidade que “a atuação desses profissionais é baseada nas suas 

capacidades técnicas específicas voltadas à consecução de tarefas que exigem expertise no 
assunto” e que “As atividades administrativas comuns são realizadas de forma acessória pelos 
colaboradores, até mesmo porque frequentemente fazem parte da rotina necessária ao 
desenvolvimento das atividades principais que são as de conteúdo técnico-administrativo”. 

Ressalte-se que as atividades listadas na solicitação de auditoria foram transcrições dos 
questionários preenchidos por 38 colaboradores atuantes na unidade no mês de setembro de 
2014. Os respondentes, em sua maioria, não apresentaram atividades finalísticas ou de grau 
elevado de especialização como principais atividades, e sim, atividades administrativas comuns.  

Quanto ao argumento de que “sem este apoio técnico os projetos prioritários sofreriam 
grandes impactos em sua execução, podendo até mesmo ser paralisados”, convém lembrar que 
o Tribunal de Contas da União, por intermédio do Acórdão 724/2005 – Plenário, recomendou à 
Secretaria Executiva do Ministério da Justiça que adotasse as providências necessárias para 
estruturar o quadro de pessoal da Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP/MJ, 
assegurando a realização de suas atribuições regimentais por efetivo próprio, tendo 
posteriormente, por meio do Acórdão nº 2.648/2009 – 2ª Câmara, transformado a recomendação 
em determinação, nos seguintes termos: 

1.5.Determinar: 

1.5.1. À Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça que: 

1.5.1.1. Adote as providências necessárias para estruturar o quadro de pessoal da 
Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP/MJ, assegurando a realização de 
suas atribuições regimentais por efetivo próprio;  

Observa-se um lapso temporal de mais de cinco anos entre o contido na determinação da 
Corte de Contas e o presente momento, sem que a SENASP tenha alcançado a necessária 
estruturação de pessoal que assegurasse a adequada realização das atribuições regimentais da 
unidade, apesar das medidas adotadas junto à Secretaria-Executiva2. 

                                                 
2 Memorando nº 630/2013 CGRH/SPOA/SE/MJ, de 21/10/2013 – Alocação de servidores – concurso publico PGPE 

2013 e Distribuição de Funções Comissionadas Tecnicas-FCT’s. 
- Memorando nº 93/2014/SE/MJ, de 19/01/2014 – Solicitação de servidores. 
- Memorando nº 107/GAB/SENASP/MJ, de 24/01/2014 – Solicitação de servidores. 
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Convém observar a responsabilidade da Secretaria Executiva, considerando sua 
atribuição de supervisão das atividades executadas pela SENASP, em especial, por acompanhar 
sua execução orçamentária e financeira, conforme preceitua os artigos 4º e 5º do Decreto nº 
6.061/2007, pois a SENASP além de informar, internamente, seu planejamento de gastos por 
intermédio de Quadro de Detalhamento de Despesas, já deu ciência, por meio de diversos 
expedientes3, sobre a difícil situação de pessoal da Secretaria e solicitou providências a essa 
instância superior. 

Outro aspecto questionado e que não foi abordado na manifestação da unidade, mas de 
grande relevância para o caso em questão é o tempo que os colaboradores permanecem na 
unidade, percebendo diárias a título de “colaboração eventual”. 

O pagamento de diárias a servidores e colaboradores eventuais deve atender às 
características básicas desse instrumento, quais sejam, transitoriedade e eventualidade do gasto. 
E no caso específico dos colaboradores eventuais, não deve ser realizado para a execução de 
atividades eminentemente administrativas. 

Para o pagamento de diárias o colaborador eventual, deve restar caracterizada a 
eventualidade dos trabalhos realizados e este não pode ser recrutado para realizar atividades 
comuns. Deve ser levada em consideração a especialidade, capacidade técnica ou honorabilidade 
do escolhido e a execução de atividades específicas ou serviços técnicos especializados.  

Quanto ao tema, o Tribunal de Contas da União – TCU - já se pronunciou em diversas 
ocasiões. Este determinou ao Ministério da Cultura para que se abstivesse do “pagamento de 
diárias e passagens aéreas a um mesmo colaborador eventual por períodos de tempo que, por sua 
duração, frequência ou ininterrupção, possam descaracterizar a eventualidade dos trabalhos 
realizados”, conforme Acórdão n° 1.448/2005-TCU-2ª Câmara. 

Ressalte-se também a recomendação que consta do Relatório CGU nº 201114351 para o 
Departamento da Força Nacional de Segurança Pública referente ao pagamento de diárias e 
passagens durante o período de 01/01/2008 a 30/09/2011, a qual consistiu em “mobilizar 
servidores dos estados e do Distrito Federal para comporem o efetivo da FNSP exclusivamente 
para o desempenho das atividades previstas nos art. 3º da lei nº 11.473/2007 e no art. 2º do 
decreto nº 5.289/2004, haja vista a falta de amparo legal para mobilização para o exercício de 
atividades administrativas no âmbito do Ministério da Justiça, conforme alerta o contido no 
item 39 do parecer nº 04/2011/GAB/CONJUR/MJ, de 26/04/2011”. 

Esta questão ainda foi objeto de análise pelo Tribunal de Contas da União, o qual, por 
meio do Acórdão n.º 1158/2014 – 2ª Câmara, relativo à Prestação de Contas da SENASP para o 
exercício de 2009, em seu item 9.7, determinou à CGU que: 

...nas próximas contas do órgão verifique se a atuação dos colaboradores 
eventuais da Força de Nacional de Segurança Pública está em conformidade com 
as disposições da Lei 11.743/2007, examinando especialmente se eles 
desempenham exclusivamente as atividades de cooperação federativa fixadas no 
seu art. 2º e se existe convênio, firmado na forma estabelecida nos seus arts. 1º e 
4º. 

                                                                                                                                                                    
 
3 Memorando nº 682/2014/CGRH/SPOA/SE/MJ, de 02/10/2014 – Manifestação sobre solicitação de servidores. 
Ofício nº 560/SE, de 25/09/2014, da Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça em que presta informações à CGU 
sobre a estruturação atendimento de recomendação do Acórdão TCU nº 1338/2014 – Plenário. 
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Conclui-se- que não há embasamento legal que suporte o pagamento de diárias de forma 
continuada para servidores estaduais / municipais para o desenvolvimento de atividades de 
natureza não eventual, excetuando-se sua aplicação para servidores regidos pela Lei  
nº 11.473/2007, quando designados e mobilizados na FNSP. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Proceder ao levantamento das expertises de natureza técnica necessárias para 
embasar solicitação junto à Secretaria-Executiva de providências quanto à contratação, reposição 
de recursos humanos qualificados ou disponibilização de funções/cargos que guardem 
pertinência aos objetivos institucionais. 
 
Recomendação 2: Apresentar, no prazo de 90 dias, plano de ação, inclusive com participação da 
Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça, para substituição da força de trabalho composta 
atualmente por colaboradores eventuais de modo a adequar a estrutura de pessoal dessa 
Secretaria às suas atribuições. 
 
Recomendação 3: Estabelecer tratativas junto à Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça no 
sentido de dar efetivo cumprimento à determinação contida no Acórdão TCU nº 2.648/2009 - 2ª 
Câmara, item 9.6.8 - pagamento de diárias de forma contínua e sem as características da 
eventualidade e transitoriedade, ocorrência relatada no subitem 1.2.3.1(Constatação 017) do 
Relatório de Auditoria Anual de Contas da CGU nº 244062 - 2ª Parte, o que afronta o  disposto 
no art. 58 da Lei nº 8.112, de 1990, estruturando o quadro de pessoal da Secretaria Nacional de 
Segurança Pública - SENASP/MJ, assegurando a realização de suas atribuições regimentais por 
efetivo próprio. 
 
Recomendação 4: Avaliar a possibilidade de celebração de convênio e/ou realização de cessão 
com outros órgãos da área de defesa e segurança  para participação de servidores dessas 
entidades, por exemplo, na aquisição de itens técnicos na realização de atividades conjuntas de 
natureza transitória. 
 
1.1.1.4 CONSTATAÇÃO 
 
Manutenção de estrutura administrativa (Unidade Gestora) com custos superiores aos 
benefícios. 
 
Fato 
 

Verificou-se que o DFNSP, não obstante representar um departamento vinculado à 
SENASP, detentora de unidade gestora própria, devidamente estruturada com recursos materiais 
e humanos, vem se utilizando de Unidade Gestora específica desprovida da estrutura necessária, 
para gerenciar a execução de atividades institucionais, como: pagamento de passagens e diárias, 
na operação dos sistemas SCDP e SIAFI; emissão e cobrança de GRU e como auxiliar contábil. 
Para tanto, se utiliza de mão-de-obra de servidores da FNSP, em desacordo com o artigo 2º da 
Lei nº 11.473/2007. 

Levantamento da execução orçamentária da Unidade Gestora – UG 200242 demonstrou 
sua utilização para registro de valores pagos, em sua maior parte, para custear diárias, conforme 
se observa na tabela a seguir: 
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a) as operações usuais da unidade no SIAFI tratam de processos simples de Dispensa de 
Licitação, tais como: Aquisição de material elétrico para Barracas de Campanha, Aquisição de 
2.800 litros de aditivo "Arla 32" para abastecimento dos Micro-Ônibus e Ônibus Rodoviários, 
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção em empilhadeira 
Elétrica Still e fornecimento de Peças, Despesas com Seguro Obrigatório, Taxa de 
Licenciamento, Contratação de empresa especializada na locação de 5 banheiros químicos, 
Pagamento de IPTU/TLP, Pagamento de Reconhecimento de Dividas, Despesas com Taxa de 
Autorização Anual de Placas Vinculadas/Serviço de Fixação e Selagem, Aquisição de medalhas 
para atender o evento de "10 anos da força nacional";  

b) os processos de diárias são formalizados a partir do SCDP e a realização desses 
pagamentos no Siafi é procedimento de baixa complexidade; 

c) as despesas que demandam atuação da Unidade Gestora apresentam valores em 
montantes anuais inferiores a R$ 500.000,00. 

Ainda na fase dos trabalhos de campo, com vistas a dar conhecimento à SENASP da 
necessidade de apresentar novos argumentos que justificassem a necessidade de manutenção da 
UG 200242, visto que em sua manifestação encaminhada por meio do Ofício nº 
1086/2014/GAB/SENASP, de 20/11/2014, não contemplou os questionamentos formulados nos 
itens 04 e 05. Para tanto, foi encaminhado questionamento por meio da Solicitação de Auditoria 
nº 201410774/05, requerendo à unidade que justifique a necessidade de manutenção da unidade 
gestora 200242, uma vez que para execução orçamentária e financeira apresenta os custos de 
manutenção superiores aos benefícios auferidos, pois executa tarefas de baixa complexidade, 
conforme demostrado no quadro acima, extraído do Siafi Gerencial até 30/set/2014 (Item nº: 06)   
##/Fato## 

 
Causa 
 
A unidade constituiu uma UG para execução orçamentária e financeira com custos superiores 
aos benefícios auferidos, pois executa tarefas de baixa complexidade.   

Tabela - Execução Orçamentária da UG 200242 

Natureza 
da 

Despesa 

2011 2012 2013 2014* 

Empenhado Empenhado Empenhado Empenhado 

Total 
Exceto 
diárias 

Total 
Exceto 
diárias 

Total 
Exceto 
diárias 

Total 
Exceto 
diárias 

 67.319.582,47 446.206,84 85.735.502,79 365.740,49 104.479.903,24 284.925,94 107.031.565,14 201.845,94 

339014 385.160,06  366.625,70  690.703,45  5.505.000,00  

339030   29.717,73 29.717,73 40.996,86 40.996,86 14.405,60 14.405,60 

339033     1.900,95 1.900,95   

339036 66.488.215,57  85.003.136,60  103.504.273,85  101.324.719,20  

339039   50.782,50 50.782,50 72.471,96 72.471,96 68.945,61 68.945,61 

339047 29.326,34 29.326,34 53.298,19 53.298,19 36.287,12 36.287,12 63.494,73 63.494,73 

339092  9.882,50 9.882,50 18.396,20 18.396,20 29.583,05 29.583,05  55.000,00 55.000,00 

339093 400.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00   

339139   150,87 150,87     

449052   6.998,00 6.998,00 13.395,00 13.395,00  3.686,00 3.686,00   

Fonte: Siafi Gerencial 
* Valores atualizados até 30/set/2014 
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##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Assim, com base na determinação do item 9.7 do acórdão TCU 1.158/2014 – 2ª Câmara, 
que os colaboradores deveriam desempenhar exclusivamente atividades de cooperação 
federativa previstas em lei, foi expedida Solicitação de Auditoria à unidade para que justificasse 
a necessidade de alocação de colaboradores eventuais nessa UG (Item 04) e informasse o 
quantitativo de servidores e colaboradores alocados na UG, discriminando as tarefas 
desempenhadas (Item 05). 

 
A Unidade por meio do Ofício nº 1086/2014/GAB/SENASP, de 20/11/2014, apresentou 

as seguintes respostas aos questionamentos da equipe de auditoria: 

Item 04 - O Departamento da Força Nacional de Segurança Pública necessita de 
pessoal para o desempenho das atribuições legais conferidas, todavia, atualmente, o quadro de 
servidores é bastante reduzido - aquém das suas reais necessidades. 

As solicitações de servidores públicos do quadro do Ministério da Justiça restaram infrutíferas, 
tendo os colaboradores eventuais auxiliado, de modo subsidiário, para a consecução das 
atividades do DFNSP, dispostas na Lei n° 11.473, de 10/05/2007, Decreto n° 5.289, de 
29/11/2004 e o Decreto n° 6.061, de 15/03/2007. 

Conforme afirmado na Solicitação de Auditoria, com base em questionário respondido a Equipe 
de auditoria, os colaboradores eventuais realizam algumas tarefas administrativas. Todavia, é 
imprescindível ter esclarecido que estas atividades - abrangidas pelo art.16 do Decreto n° 
6.061, de 15/03/2007, e que contribuem sobremaneira à preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio - não substituem ou impedem as atividades 

operacionais dispostas no Decreto n° 5.289, de 29/11/2004 e Lei n° 11.473, de 10/05/2007. 

Em outras palavras, não se pode dizer que os militares e civis mobilizados realizam 
exclusivamente atividades administrativas ou as fazem à revelia da lei. Todos os profissionais 
mobilizados nos setores listados participam das operações na circunscrição territorial em que 
atuam, bem como estão disponíveis à pronta-resposta em caso de risco à ordem pública e a 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, uma vez que trabalharam e trabalham em serviços 
de pronta-resposta, como na Copa do Mundo, nas operações regulares no entorno do Distrito 
Federal. 

Ressalta-se que o número de profissionais que desempenham tarefas mencionadas é o mínimo 
essencial para viabilizar o núcleo de ação deles próprios - quando em exercício operacional - 
como a ação de todos os outros integrantes da FNSP nas diversas operações no país. 

Em acréscimo, cumpre destacar que a Força Nacional de Segurança Pública está preparada 
para pronto atendimento da determinação do Ministro de Estado da Justiça em resposta às 
solicitações dos Governadores de Estado e do Distrito Federal ou dos Ministros de Estado, 
graças ao atendimento do conjunto dos normativos pertinentes a DFNSP. 

 

Item 05  -  Atualmente 03 (três) colaboradores auxiliam a Coordenação de  Execução 
Financeira e Orçamentária/DFNSP (SD PMRN ***.097.564-**, SD PMAL ***.264.194-**, SD 
PMRO ***.582.782-**) ,  desempenhando  tarefas  nos  sistemas  SIAFI  e  SCDP (Emissão  de 
Notas  de  Empenho;  Pagamentos:  diárias,  Nota fiscal  de  aquisição  por  dispensas;  emissão, 
controle   e   recebimento   de   Guias   de   Recolhimento  da  União   -  GRU ) .   O   colaborador 
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***.348.581-**, por sua vez ,  é mobilizado pela FNSP e auxilia no setor de diárias e passagens 

desempenhando tarefas estritamente relativas à Força Nacional. 

Frisa-se que os colaboradores mencionados acima, além de realizarem essas atividades de 
apoio administrativo (como atividades secundárias), também participam ordinariamente das 
atividades de policiamento ostensivo (aquele caracterizado pela evidência do trabalho da 
polícia à população, pelo uso de viaturas caracterizadas, uniformes, ou até mesmo distintivos 
capazes de tornar os agentes policiais identificáveis por todos) nas diversas operações 
realizadas pela Força Nacional, desenvolvidas no Distrito Federal e entorno, bem como 
concorrem, juntamente com os demais operadores da Força Nacional às escalas de serviço. 

Por todo o exposto, ressaltado que as atividades desempenhadas pelos servidores mobilizados 
guardam correspondência com a lei e contribuem sobremaneira à preservação da ordem 
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, colocamo-nos à disposição para 
quaisquer esclarecimentos, renovando os votos de estima e consideração.“ 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Posteriormente, e em complemento à manifestação dos fatos apresentados pela equipe de 
auditoria a Unidade encaminhou o Ofício nº 1879/2015/GAB SENASP/MJ, de 27.05.2015, 
informando que após estudos preliminares, coaduna com a opinião dessa Controladoria-Geral da 
União, e que necessita de um prazo de noventa dias para reestruturação da Coordenação-Geral de 
Gestão Orçamentária e Financeira do DPNSP (CGOF). Esse período de transição é necessário 
para que as atividades desempenhadas pela UG 200242 – Força Nacional seja incorporada pela 
CGOF. (Item nº: 06) 

Comunica ainda, que após os trâmites cabíveis para a transferência dos dados da UG 
supramencionada, ocorrerá a solicitação de sua desativação no Sistema Integrado de 
Administração Financeira (SIAFI).  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
Análise do Controle Interno 
 

A unidade alocou 03 (três) colaboradores auxiliando a Coordenação de Execução 
Financeira e Orçamentária/DFNSP, percebendo diárias a um custo anual de R$ 240.000,00, sem 
levar em consideração outros custos dispensados com terceirizados, cargo de Direção e 
Assessoramento Superior e servidores Administrativos, para manutenção de um quadro razoável 
de pessoal para o desempenho das atribuições legais, conforme a afirmativa da unidade, o que 
nos leva a deduzir que o custo de manutenção é incompatível com as atividades desempenhadas, 
visto que já existe um setor específico para emissão de diárias e passagens no organograma da 
SENASP, órgão responsável pelo suporte administrativo ao DFNSP. 

A partir da análise, pode-se inferir que os custos administrativos da existência de uma 
unidade exclusiva para estas operações superam os benefícios auferidos, o que vai de encontro 
ao princípio constitucional da eficiência, conforme Art. 37, caput da Constituição Federal, sendo 
possível a absorção das operações da unidade por outras áreas da SENASP responsáveis pelo 
apoio administrativo à FNSP. 

Considerando a concordância da unidade, fica mantida a constatação, a qual será objeto 
de acompanhamento via Plano Permanente de Providências quanto a sua implementação. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: À SENASP que proceda a extinção da UG 200242, em razão da baixa 
execução e complexidade das despesas realizadas, além do uso indevido de pessoal da FNSP. 
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III – CONCLUSÃO 
 

O trabalho de auditoria teve por finalidade verificar a conformidade da atuação dos 
colaboradores eventuais da Força Nacional de Segurança Pública/FNSP com as disposições da 
Lei nº 11.473/2007, e avaliar a atuação de servidores públicos estaduais e municipais que 
prestam serviços à SENASP na qualidade de colaboradores eventuais. 

No âmbito do Departamento da Força Nacional de Segurança Pública, identificou-se que 
a unidade deve adequar seus procedimentos de modo a seguir fielmente a finalidade pactuada 
nos termos de registro de convênios na utilização de servidores da FNSP em conformidade com 
a determinação contida no item 9.7 do Acórdão nº 1.158/2014 - TCU - Segunda Câmara, 
restringindo a atuação dos colaboradores eventuais da Força Nacional de Segurança Pública ao 
desempenho exclusivo das atividades de cooperação federativa fixada no art. 2º da Lei nº 
11.473/2007, o que, conforme verificado no presente relatório não vem sendo plenamente 
cumprido, haja vista que foram identificados colaboradores atuando em áreas tipicamente 
administrativas, bem como em operações não abrangidas pelos normativos que regem a atuação 
da FNSP. 

Quanto à Secretaria Nacional de Segurança Pública, observou-se que esse órgão deve 
cessar a utilização continuada de servidores estaduais e municipais, a título de colaboradores 
eventuais, no desenvolvimento de atividades de natureza administrativa e institucional, buscando 
articular junto à Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça a adequação de sua força de 
trabalho para o atendimento de suas atribuições institucionais. Assim, em que pese à necessidade 
de pessoal para a execução de seus objetivos, não pode a unidade utilizar-se do instituto da 
colaboração eventual para o atendimento de suas demandas permanentes, contrariando o 
pressuposto da eventualidade no pagamento de diárias a colaboradores. 

Ante o exposto, conclui-se que a unidade deve adotar medidas para corrigir as falhas 
apontadas no presente relatório de forma a adequar sua força de trabalho às demandas 
institucionais.  
 

 
Brasília/DF, 26 de agosto de 2015. 
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Certificado: 201503657 

Unidade(s) Auditada(s): SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 

Ministério Supervisor: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

Município (UF): Brasília (DF) 

Exercício: 2014 

 

 

 

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2014 e 31/12/2014 

pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da 

Instrução Normativa TCU nº 63/2010. 

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho 

informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à legislação federal 

aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações 

de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade 

auditada. 

3. As seguintes constatações subsidiaram a certificação dos agentes do Rol de 

Responsáveis: 

Secretaria Nacional de Segurança Pública – OS nº 201503657 (Relatório nº 201410774 

anexo): 

 Desvio da finalidade pactuada nos termos de registro de convênios na 

utilização de servidores da FNSP. (item 1.1.1.2 Relatório nº 201410774); 

 Utilização continuada de servidores estaduais e municipais, a título de 

colaboradores eventuais, no desenvolvimento de atividades de natureza 

administrativa e institucional. (item 1.1.1.3 Relatório nº 201410774). 

 

4.  A questão da utilização indevida de colaboradores eventuais foi tratada no 

Relatório nº 201114351 da CGU e nos Acórdãos TCU nº 2.648/2009 - 2ª TCU e nº 1158/2014 

– 2ª Câmara. Esse último Acórdão continha determinação à CGU para que nas próximas 

contas do Órgão verificasse a conformidade da atuação dos colaboradores eventuais da Força 

Nacional de Segurança Pública com as disposições da Lei 11.473/2007. Em função disso, foi 

Certificado de Auditoria 

Anual de Contas 



realizado trabalho no exercício de 2014 que resultou no Relatório nº 201410774, o qual foi 

posteriormente incorporado ao escopo da Auditoria Anual de Contas referente ao exercício de 

2014 (Relatório nº 201503657). 

 

5.  Conforme registros constantes dos itens 1.1.1.2 e 1.1.1.3 do referido Relatório 

nº 201410774 e sintetizados no item 2.4 do Relatório nº 201503657, diante dos fatos 

constatados foram expedidas medidas saneadoras no sentido de adequação da utilização da 

força de trabalho dos colaboradores eventuais aos normativos vigentes, contemplando, 

inclusive, a apresentação de plano de ação para tanto. 

 

6.  As determinações pretéritas da Corte de Contas e as recomendações contidas 

no Relatório de Auditoria, produzido pela Controladoria-Geral da União, foram apresentadas 

para ciência e providências do Dirigente Máximo da Secretária Nacional de Segurança 

Pública, contudo, restaram pendentes de resolução. O Regimento da SENASP, em seu artigo 

40, no qual são arroladas as atribuições do dirigente máximo, entre as quais, destacam-se os 

incisos:  

 

II - representar a Secretaria nos contatos com autoridades, órgãos, entidades 

governamentais, nacionais e estrangeiras e com a iniciativa privada; V – 

firmar contratos, convênios, ajustes e acordos que envolvam assuntos de sua 

competência, podendo, inclusive, delegar competência aos Diretores; IX - 

autorizar a movimentação de recursos orçamentários e financeiros 

consignados à Secretaria; e XV – praticar os demais atos necessários à 

consecução das finalidades da Secretaria.  

 

 

7.  Nesse sentido, em decorrência dessas competências, importaram ao ocupante 

do cargo de Secretário da SENASP definir com estados a cessão de servidores estaduais e sua 

alocação em atividades que não se adequaram plenamente ao instituto de colaborador 

eventual, conforme disposto nos citados relatórios de auditoria. 

 

8.  É relevante destacar que a Secretaria Nacional de Segurança Pública vem 

realizando diligências junto à Secretaria-Executiva para adequação da estrutura de pessoal, 

conforme evidenciado pelos Memorandos nº 630/2013 CGRH/SPOA/SE/MJ, de 21/10/2013 

(Alocação de servidores – concurso publico PGPE), nº 93/2014/SE/MJ, de 19/01/2014 

(Solicitação de servidores), nº 107/GAB/SENASP/MJ, de 24/01/2014 (Solicitação de 

servidores) e nº 682/2014/CGRH/SPOA/SE/MJ, de 02/10/2014 (Manifestação sobre 

solicitação de servidores). Além disso, a SENASP apresentou medidas para o saneamento das 

impropriedades destacadas, demonstrando ações no sentido de solucionar a questão. 

 

9.  Assim, embora ainda vigentes os prazo para atendimento das recomendações 

expedidas pela CGU, considera-se que as tratativas implementadas pela Secretaria não 

descaracterizaram o descumprimento legal na forma de utilização dos colaboradores 

eventuais. 

 

 

 

 

 

 

 



10. Diante dos exames realizados e da identificação de nexo de causalidade entre 

os atos de gestão de cada agente e as constatações mencionadas, proponho que o 

encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis, seja conforme indicado 

a seguir: 

CPF do agente 

público 
Cargo ou função 

Avaliação do órgão 

de Controle Interno 

Fundamentação da avaliação do 

Controle Interno 

***.507.538-** 

Secretária 

Nacional de 

Segurança 

Pública 

Regular com 

ressalvas 

Itens 1.1.1.2 e 1.1.1.3 do Relatório 

de Auditoria nº 201410774 anexo 

ao Relatório nº 201503657.  

Demais 

integrantes do Rol 

de Responsáveis 

- Regularidade 

Considerando o escopo do 

Relatório de auditoria, não foram 

identificadas irregularidades com 

participação determinante destes 

agentes. 

 

 

 

Brasília (DF), 05 de outubro de 2015. 

 

 

_________________________________________________________ 

Coordenador-Geral de Auditoria  

da Área de Justiça e Segurança Pública 
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Parecer: 201503657 

Unidade Auditada: SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SENASP 
Ministério Supervisor: Ministério da Justiça 

Município/UF: Brasília/DF 

Exercício: 2014 

Autoridade Supervisora: José Eduardo Cardozo – Ministro de Estado da Justiça 

 

 

1.  Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do exercício de 2014, da 

Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP, expresso a seguinte opinião acerca dos atos de gestão 

com base nos principais registros e recomendações formulados pela equipe de auditoria. 

2.  No escopo do trabalho de Auditoria foram contemplados aspectos referentes aos resultados da 

Ação 20IC – ENAFRON - Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras, inserida no Programa 

2070 - Segurança Pública com Cidadania, no que se refere aos controles internos administrativos e à gestão 

das transferências voluntárias. Avaliou-se, ainda, a aquisição de itens de forma centralizada pela SENASP e 

a gestão de pessoas, mais especificamente quanto à atuação dos colaboradores eventuais atuantes na Senasp 

e Força Nacional.  

3.  No que se refere à execução e desenvolvimento do Programa ENAFRON, verificou-se o 

alcance de suas metas do PPA. No entanto, a execução do programa foi prejudicada devido a 

contingenciamentos financeiros e à estrutura de pessoal deficiente nos estados convenentes para lidar 

especificamente com a tecnologia dos projetos. Cabe destacar que os projetos no âmbito do Programa 

envolveram a descentralização de grande volume de recursos, restando evidenciado que a Unidade possui 

programação de fiscalização para acompanhamento da aplicação desses recursos e que vem aplicando 

diligências para saneamento de impropriedades encontradas. Contudo, a insuficiência dos recursos humanos 

disponíveis e a intempestividade dos convenentes em atualizar as informações no SICONV têm prejudicado 

o processo de monitoramento dessa ação. 

 

4.    Em relação aos controles internos relacionados à execução das atividades no âmbito do 

ENAFRON, identificou-se a existência de normas definidoras das ações e a atuação dos agentes da SENASP 

de forma integrada, entre os departamentos, inclusive com divulgação de informações entre as partes 

envolvidas. No entanto as análises procedidas identificaram fragilidades na celebração de convênios com 

entidades federativas sem qualificação suficiente. Nesse sentido, foi emitida recomendação para que a 

SENASP realize análise das ações implementadas no âmbito desse Programa, visando à avaliação de sua 

efetividade. Constatou-se, ainda, prorrogações indevidas de prazos de vigência de convênios, financiados 

com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, com aplicação equivocada das premissas de Parecer 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/credn/audiencias-publicas/2011/acompanhar-e-esclarecer-as-acoes-e-dificuldades-encontradas-para-prover-a-devida-protecao-as-fronteiras-brasileiras-1/apresentacao-enafron


 
 

emitido pela Consultoria Jurídica. Para saneamento da questão, recomendou-se que os novos pedidos de 

prorrogação fossem vinculados estritamente às hipóteses formuladas no citado Parecer. Foram detectadas, 

ainda, fragilidades na aplicação de procedimentos de fiscalização, impactando na avaliação quanto ao 

cumprimento do objeto conveniado, situação para a qual foi recomendada a elaboração de rotina e de 

procedimentos para melhoria desses processos de acompanhamento de execução de convênios.  

 

5.  Quanto à gestão de pessoal, constatou-se que a Unidade vem utilizando de forma continuada 

servidores estaduais, na qualidade de colaboradores eventuais, no desenvolvimento de atividades 

administrativas e institucionais; sendo constatado também o desvio de finalidade nos termos de registro de 

convênios quando da utilização de servidores da Força Nacional de Segurança Pública-FNSP. Nesse sentido, 

foram efetuadas recomendações com vistas ao saneamento da questão, tendo a SENASP se comprometido a 

elaborar plano para remanejamento das atividades administrativas realizadas no âmbito da FNSP e, nos 

demais casos, para substituição da força de trabalho, composta atualmente por colaboradores eventuais. 

Cabe destacar que essas situações foram objeto de determinações por parte do Tribunal de Contas da União 

e de recomendações anteriores da própria CGU. 

6.  No que tange à avaliação da área de compras, considerando que as aquisições, sob seu 

aspecto formal, são de responsabilidade da Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça, verificou-se, em 

relação ao Pregão SRP Nº 40/2013, referente à aquisição de centros de comando e controle móveis para o 

programa “Crack, é Possível Vencer”, a participação da SENASP quanto à formulação das especificações 

do objeto, seu assessoramento na formação de preços, detalhamento de orçamento, pesquisas de mercado, 

definição de qualificação técnica e na prestação de informações ao pregoeiro na condução do procedimento 

de licitação. Dessa análise, constatou-se falta de detalhamento orçamentário, incorrendo na estimativa 

inadequada de preço; falta de critérios para análise e classificação das propostas dos licitantes e aceitação de 

proposta sem justificativa para disparidade de preços ofertados pela mesma empresa, resultando em ato 

antieconômico no montante de R$ 5.606.600,00. Essas constatações foram consignadas no Relatório de 

Auditoria Anual de Contas referente ao exercício de 2014 da Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça. 

 

7.  Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 8.443/92, 

combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da IN/TCU/N.º 63/2010 

e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria. Desse 

modo, o Ministro de Estado supervisor deverá ser informado de que as peças sob a responsabilidade da 

CGU estão inseridas no Sistema e-Contas do TCU, com vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de 

que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União por meio do 

mesmo sistema. 

 

 

Brasília/DF, 05 de outubro de 2015. 

 

 

  

Diretor de Auditoria da Área Social 


