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1. ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

 

1.1 Lista de Abreviações e Siglas 

 

AAFAI – Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional 
ABIN – Agência Brasileira de Inteligência  
ABT – Auto Bomba Tanque  
AC – Estado do Acre 
ACS/MJ – Assessoria de Comunicação Social / Ministério da Justiça 
ACT – Acordo de Cooperação Técnica   
AECI/GM – Assessoria Especial de Controle Interno / Gabinete do Ministro 
AIAI: Auto de Investigação de Ato infracional 
AFIS (Automated Fingerprint Identification System) 
AIAI – Auto de Investigação de Ato Infracional 
AL – Estado de Alagoas 
AM – Estado do Amazonas  
AN – Arquivo Nacional 
ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil  
ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres 
AP – Estado do Amapá 
AP – Acompanhamento de Projetos Estratégicos 
APF – Auto de Prisão em Flagrante 
ART – Anotação de Responsabilidade Técnica 
AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem  
AVI – Formato popular criado pela Microsoft, reconhecido pela maioria das versões de 
Windows, aparelhos de DVD e TVs  
BEPE - Batalhão Escola de Pronto Emprego   
BI – Business Intelligence  
BNISP - Base Nacional de Inteligência de Segurança Pública  
BF – Balanço Financeiro 
(C)BM – (Corpo de) Bombeiros Militar 
BMS – Brasil Mais Seguro  
BNMP/CNJ – Banco Nacional de Mandados de Prisão / Conselho Nacional de Justiça 
BO – Boletim de Ocorrência  
BOC – Boletim de Ocorrência Circunstanciado 
BP – Balanço Patrimonial 
BPFRON - Batalhão de Polícia de Fronteira do Paraná  
CA – Comissão de Anistia 
CAD - Central de Atendimento e Despacho  
CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal 
CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  
CCGA – Coordenação de Contratos e Gestão de Atas 
CC\PR – Casa Civil da Presidência da República 
CCONT/MJ – Coordenação de Contabilidade / Ministério da Justiça e Segurança 
Pública  
CDIF – Comissão Permanente do Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira  
CDR - Combined Delivery Report, em português: relatório de entrega combinada 
Censipan - Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia  



Relatório de Gestão Senasp 2017  
 

4 

 

CE – Estado do Ceará 
CGAP - Comitê de Gestão e Acompanhamento de Projetos  
CGDESP – Coordenação-Geral de Desenvolvimento e Projetos  
CGE – Comitê de Governança Estratégica  
CGFNSP – Conselho Gestor do Fundo Nacional de Segurança Pública 
CGGE/SE – Coordenação-Geral de Gestão Estratégica e Inovação Institucional / 
Secretaria Executiva 
CGGP/MJ – Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas / Ministério da Justiça 
CGL – Coordenação-Geral de Logística  
CGLOG - Coordenação-Geral de Logística da Diretoria de Administração   
CGOF/MJ – Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças / Ministério da Justiça  
CGOFin – Coordenação-Geral de Gestão Orçamentária e Financeira  
CGMA – Coordenação-Geral de Modernização e Administração 
CGE - Comitê de Governança Estratégica 
CGESP – Coordenação-Geral de Estratégia em Segurança Pública 
CGRH – Coordenação Geral de Recursos Humanos  
CGTI – Coordenação Geral de Tecnologia da informação  
CGU – Controladoria-Geral da União 
CGU-PAD – Sistema de Gestão de Processos Disciplinares  
CICCN – Centro Integrado de Comando e Controle Nacional  
CICC – Centro Integrado de Comando e Controle  
CID – Classificação Internacional de Doenças  
CIISP-N - Centro Integrado Nacional de Inteligência de Segurança Pública 
CIISP-R - Centro Integrado Regional de Inteligência de Segurança Pública 
CIOPAER – Centro Integrado de Operações Aéreas  
CNJ – Conselho Nacional de Justiça 
CNMPC – Curso Nacional de Multiplicador de Polícia Comunitária  
COAP – Coordenação de Apurações 
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras  
COAFI – Coordenação de Acompanhamento e Fiscalização 
COCEL – Coordenação de Celebração de Instrumentos de Repasse 
COGER/Senasp – Coordenação-Geral de Gestão de Riscos / Secretaria Nacional de 
Segurança Pública 
COGIR/Senasp – Coordenação-Geral de Gestão de Instrumentos de Repasse / Secretaria 
Nacional de Segurança Pública 
Conasp – Conselho Nacional de Segurança Pública 
Conjur/MJ – Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça e Segurança Pública 
CONSEFRON -  Conselho de Segurança Pública de Fronteira  
CONSEG - Conferência Nacional de Segurança Pública  
COPRE – Coordenação de Prestação de Contas 
CPD – Centro de Processamento de Dados 
CPL – Coordenação de Procedimento Licitatório 
CT - Comunidades Terapêuticas  
CTAC - Comissão Técnica de Acompanhamento Contratual  
CTF – Controle Total de Frotas 
CTFron - Câmaras Temáticas de Fronteira no âmbito Estadual  
CVLI – Crimes Violentos Letais Intencionais 
DAS – Direção e Assessoramento Superior  

DCPLAM - Divisão de Custos, Planejamento e Monitoramento 

DEA – Drug Enforcement Administration  
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DEAPSEG – Departamento de Execução e Avaliação do Plano Nacional de Segurança 
Pública 
DEFRON-MS - Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira/Mato Grosso do Sul 
Denatran – Departamento Nacional de Trânsito 
Depaid/Senasp – Departamento de Ensino, Pesquisa, Análise de Informação e 
Desenvolvimento de Pessoal / Secretaria Nacional de Segurança Pública  
Depen – Departamento Penitenciário Nacional  
DPSP/Senasp – Diretoria de Políticas de Segurança Pública / Secretaria Nacional de 
Segurança Pública 
DIAD/Senasp – Diretoria de Administração / Secretaria Nacional de Segurança Pública 
DINT/Senasp – Diretoria de Inteligência / Secretaria Nacional de Segurança Pública 
DIOP/Senasp – Diretoria de Operações / Secretaria Nacional de Segurança Pública 
Detran – Departamento de Trânsito 
DF – Distrito Federal 
DFC – Demonstração do Fluxo de Caixa 
DFNSP – Departamento da Força nacional de Segurança Pública 
DNISP – Doutrina Nacional de Inteligência de Segurança Pública  
DN/TCU – Decisão Normativa do Tribunal de Contas da União  
DNA - deoxyribonucleic acid. Em português ADN: ácido desoxirribonucleico 
DOD - Documento e Oficialização da Demanda  
DOF-MS - Departamento de Operações de Fronteiras/Mato Grosso do Sul 
DOU – Diário Oficial da União  
DPF – Departamento de Polícia Federal  
DPRF – Departamento de Polícia Rodoviária Federal  
DVP - Demonstrações das Variações Patrimoniais 
EaD –Educação à Distância  
EaD/Senasp - Rede Nacional de Educação a Distância para profissionais de Segurança 
Pública 
ECICC – Projeto de Expansão dos Centros Integrados de Comando e Controle  
ENAESP – Escola Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública  
Enafron – Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras   
Enap – Escola Nacional de Administração Pública  
ENCCLA – Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro 
ENCHOI - Encontros dos Chefes de Organismos de Inteligência  
END – Estratégia Nacional de Defesa  
ENDC – Escola Nacional de Defesa do Consumidor 
EPA – Equipe de Planejamento para Aquisições 
ES – Estado do Espírito Santo  
EVTEA – Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental 
FBI – Federal Bureau of Investigation  
FBSP – Fórum Brasileiro de Segurança Pública  
FIFA – Fédération Internationale de Football Association (Federação Internacional de 
Futebol) 
FLV – Formato encontrados em sites de compartilhamentos de vídeos  
FNSP – Fundo Nacional de Segurança Pública   
Funai – Fundação Nacional do Índio  
GAJUSC – Gratificação de Apoio à Execução de Políticas de Justiça, Segurança e 
Cidadania  
GDAJUSC – Gratificação de Desempenho de Apoio à Execução de Políticas de Justiça, 
Segurança e Cidadania  
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GDF – Governo do Distrito Federal 
GGI – Gabinete de Gestão Integrada 
GGIF – Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira  
GGIM – Gabinete de Gestão Integrada Municipal 
GM – Gabinete do Ministro da Justiça  
GO – Estado de Goiás 
GRAESP – Grupamento Aéreo de Segurança Pública  
GRU – Guia de Recolhimento da União 
GT – Grupo de Trabalho 
GTA – Grupo Tático Aéreo  
GTConv/Senasp – Grupo de Trabalho para Eliminação do Passivo de Prestação de 
Contas de Convênios / Secretaria Nacional de Segurança Pública 
HD – High Definition (Alta Definição) 
HD – Hard Disk (Disco Rígido) 
Ibama – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente 
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
IDH – Índice de Desenvolvimento Humano  
IESP - Instituições de Ensino em Segurança Pública  
INC – Instrução de Nivelamento de Conhecimentos   
InfoGGI – Sistema de Informações sobre os gabinetes de Gestão Integrada em 
Segurança Pública 
INFOSEG -  Integração das Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização  
INTERPOL - International Criminal Police Organization, em português: Organização 
Internacional de Polícia Criminal 
IN/TCU - Instrução Normativa do Tribunal de Contas da União  
IP – Inquérito Policial 
Ipea - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
IPTU – Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana 
IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor  
ISO – International Organization for Standardization (Organização Internacional para 
Padronização) 
ISP – Inteligência de Segurança Pública 
IT – Inquérito Técnico 
JICA – Japan International Cooperation Agency 
JMJ – Jornada Mundial da Juventude  
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias  
LGBT – Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros 
LMS – Learning Content Management System (Ambiente Virtual de Aprendizagem) 
LOA – Lei Orçamentária Anual 
Ltda. - Limitada 
MA – Estado do Maranhão 
MCN – Matriz Curricular Nacional  
MEC - Ministério da Educação  
Mercosul – Mercado Comum do Sul 
MESP - Ministério Extraordinário da Segurança Pública 
MJ – Ministério da Justiça e Segurança Pública 
MPD – Miami Police Department (Departamento de Polícia de Miami) 
MPF – Ministério Publico Federal  
MP - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão  
MS – Estado do Mato Grosso do Sul  
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MSProject – Microsoft Project 
MT – Estado do Mato Grosso 
MTE – Ministério do Trabalho e Emprego  
NBC T – Normas Brasileiras de Contabilidade 
ND – Natureza de Despesa  
NECVU/UFRJ - Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana/ 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
NESA - Norte Energia S.A 
NIF – Núcleo Integrado de Inteligência 
COGEP - Coordenação de Gerenciamento de Projetos  
OASP - Organizações de Aviação de Segurança Pública  
OBID – Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas 
OFSS - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
OE – Objetivo Estratégico 
OI – Orçamento de Investimento   
OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público  
PA – Estado do Pará  
PAAR – Processos Administrativos de Apuração de Penalidades 
PAC – Programa de Aceleração do Crescimento  
PAD – Processo Administrativo Disciplinar 
PC – Polícia Civil 
PCDP – Proposta de Concessão de Diárias e Passagens 
PDGSP – Programa de Desenvolvimento Gerencial para Segurança Pública 
PDTI - Plano Diretor da Tecnologia da Informação  
PE – Planejamento Estratégico 
PEF  - Plano Estratégico de Fronteiras   
PEFRON – Policiamento Especializado de Fronteiras 
PEST - (fatores) Políticos, Econômicos, Sociais e Tecnológicos 
PETI  - Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação  
PF -  Polícia Federal  
PGPE  - Plano Geral de Cargos do Poder Executivo  
PI – Estado do Piauí 
PLOA – Projeto de Lei Orçamentária Anual 
PM – Polícia Militar 
PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar 
PNaSP – Política Nacional de Segurança Pública  
PNRC – Política Nacional das Relações de Consumo 
PNRH – Pacto Nacional de Redução de Homicídios  
PNSP – Plano Nacional de Segurança Pública 
PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
PNV  - Pesquisa Nacional de Vitimização  
PO – Plano Orçamentário  
PPA - Plano Plurianual  
PPe - Procedimentos Policiais Eletrônicos 
PPIF – Programa de Proteção Integrada de Fronteiras   
PPP - Plano de Providências Permanente  
PR – Estado do Paraná  
PRF - Polícia Rodoviária Federal  
Prodoc - Programa de Apoio a Projetos Institucionais com a Participação de Recém-
Doutores  
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PROERD - Programa Educacional de Resistência a Violência e as Drogas  
PRONAPOL - Programa Nacional de Proteção ao Policial Vítima de Ameaça  
PRONASCI - Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 
Protejo – Projeto de Proteção de Jovens em Território Vulnerável 
PSP – Profissionais de segurança pública 
RAE - Reunião de Avaliação da Estratégia  
RAIS - Relação Anual de Informações Sociais  
RBAC – Regulamento Brasileiro de Aviação Civil 
Rede Infoseg - Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, 
Justiça e Fiscalização 
Rede-LAB – Rede Nacional de Laboratórios contra Lavagem de Dinheiro 
Renaesp - Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública  
RG – Relatório de Gestão 
RI/TCU – Regimento Interno do Tribunal de Contas da União  
RIBPG – Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos 
RIF - Relatório de Inteligência Financeira  
RJ – Estado do Rio de Janeiro 
RN – Estado do Rio Grande do Norte 
RO – Estado de Rondônia  
RP – Restos a Pagar  
RPA – Regulamentação de Aeronaves Remotamente Pilotadas 
RR – Estado de Roraima  
RS – Estado do Rio Grande do Sul  
RS – Reunião de Status Report 
S/A – Sociedade Anônima 
SAAC - Seção de Avaliação e Acompanhamento de Conduta  
SAL - Secretaria de Assuntos Legislativos  
SC – Estado de Santa Catarina 
SCDP - Sistema de Concessão de Diárias e Passagens  
SCORM - Sharable Content Object Reference Model (Modelo de Referência de Objeto 
de Conteúdo Compartilhável) 
SDH – Secretaria de Direitos Humanos  
SE/MJ – Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública 
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas  
SECEX/TCU – Secretaria de Controle Externo / Tribunal de Contas da União 
SEDCA – Secretaria Especial de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente 
SEDPD – Secretaria Especial de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
SEI - Sistema Eletrônico de Informações  
Senacon - Secretaria Nacional do Consumidor   
Senad - Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas 
Senasp – Secretaria Nacional de Segurança Pública  
Seplanseg - Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública  
SEPPIR - Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial  
SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados  
Sesge - Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos  
SIAPE - Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos  
SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira 
SIAPF – Sistema de Acompanhamento de Programas e Fomento 
SIC – Serviços de Informações ao Cidadão  
Siconv - Sistema de Convênios  
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SIGA - Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo  
SIGAP - Sistema de Informações Gerenciais de Acompanhamento de Projetos  
SIIGF – Sistema de Informação e Gestão de Operações de Fomento, Fundos e Repasse 
SINAPE – Sistema Nacional de Perícia 
SINARM – Sistema Nacional de Armas 
Sinesp - Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisional e Sobre 
Drogas  
SIOP - Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento  
SISME/Mercosul – Sistema Integrado de Informações de Segurança do Mercosul 
SISP – Subsistema de Inteligência de Segurança Pública 
SIPEC – Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão  
SISDepen – Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional 
SISFRON - Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras  
SNJ(C) - Secretaria Nacional de Justiça (e Cidadania) 
SP – Estado de São Paulo 
SPOA – Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração 
SPM – Secretaria Especial de Políticas para Mulheres 
SQL - Structured Query Language ou Linguagem de Consulta Estruturada  
SRJ - Secretaria de Reforma do Judiciário  
STN – Secretaria do Tesouro Nacional 
STF – Superior Tribunal Federal 
SUS – Sistema Único de Saúde 
SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats – forças, fraquezas, 
oportunidades e ameaças 
TEPAC – Curso de Tópicos Especiais em Policiamento e Ações Comunitárias 
TCE – Tomada de Contas Especial 
TCO – Termo Circunstanciado de Ocorrência 
TCU – Tribunal de Contas da União  
TED – Termo de Execução Descentralizada 
TI(C)  – Tecnologia da Informação (e Comunicação) 
TP – Termo de Parceria 
TSE – Tribunal Superior Eleitoral 
UF – Unidade da Federação 
UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro   
UG – Unidade Gestora 
UGO – Unidade Gestora Orçamentária 
UnB – Universidade de Brasília 
UNFPA – Fundo Nacional de População das Nações Unidas  
UO – Unidade Orçamentária 
UOF – Unidade Operacional de Fronteira 
UPC – Unidade Prestadora de Contas 
USD - United States Dollar, em português: dólar dos Estados Unidos 
VPA - Variações Patrimoniais Aumentativas 
VPD - Variações Patrimoniais Diminutivas 
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1.2 Lista de Quadros e Figuras 

3. VISÃO GERAL DA UNIDADE 

 

Quadro 3.2 - A -: Identificação da UJ – Quadro de normas 

Quadro 3.3 - A -: principais parceiros da Senasp 

Figura 3.4 - A -: Organograma da Senasp 

Quadro 3.4.1 - A -: Informações sobre unidades estratégicas da Senasp (sem fonte) 

Tabela 3.4.2 - A -: Competências das unidades estratégicas da Senasp 

Quadro 3.5 - A -: Macroprocesso Finalístico Coordenação Estratégica em Segurança 
Pública (sem fonte) 

Quadro 3.5 - B -: Macroprocesso Finalístico Gestão do Conhecimento em Segurança 
Pública (sem fonte) 

Quadro 3.5 - C -:  Macroprocesso Finalístico Gestão de Investigações e Operações em 
Segurança Pública (sem fonte) 

Quadro 3.5 - D -: Macroprocesso Finalístico Execuções Descentralizadas (sem fonte) 

 

4. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS 

Figura 4.1 - A -:  Mapa Estratégico do Ministério da Justiça e Segurança Pública 

Quadro 4.1.1 - A -: Indicadores do Objetivo 1 

Quadro 4.1.1 - B -: Indicadores Objetivo 3 

Quadro 4.1.1 - C -: Indicadores Objetivo 5 

Quadro 4.1.1 - D -: Indicadores Objetivo 10 

Quadro 4.3.1 - A -: Ações relacionadas a programa temático do PPA de 
responsabilidade da UPC – OFSS 

Tabela 4.3.2.1 - A -: Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores 

Quadro 4.3.3 - A -: Despesas por Modalidade de Contratação 

Quadro 4.3.3 - B -: Despesas por grupo e elemento de despesa  

Quadro 4.3.4 -A -:  Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos 
nos últimos três exercícios 

Quadro 4.3.4 - B -:  Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela 
UJ  

Quadro 4.3.4 - C-: Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência 
do relatório de gestão 

Quadro 4.3.4 - D -:  Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de 
recursos  

Gráfico 4.4.2 - A -: Roubos de carga x Efetivo da Força Nacional no RJ 

Gráfico 4.4.2 - B -: Índices de violência 2016 x 2017 no RS 

Gráfico 4.4.3 - A -: Quantidade de consulta pública para PNaSP 

Gráfico 4.4.4 - A -: Profissionais de Segurança Pública capacitados 

Quadro 4.5.1 - A -: Indicadores Estratégicos Senasp. 
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5. GOVERNANÇA 

Figura 5.1 - A -:  Estrutura de Governança da Senasp 

Tabela 5.1 - A -:  Estrutura de Apoio a Governança da Senasp 

Tabela 5.2 - A -: Procedimentos Disciplinares da Senasp 2017 

Gráfico 5.2 - A -: Procedimentos Disciplinares Relatados em 2017 

Quadro 5.3 - A -:  Questionário de avalição do sistema de controles internos da Senasp 

Gráfico 5.3 - A -:  Resultado da avaliação do sistema de controles internos da Senasp 

Quadro 5.3 - B -:  Principais Controles Internos existentes na Senasp 

 

6. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO  

Quadro 6.1.1 - A -:  Força de Trabalho da UPC 

Quadro 6.1.1- B -:  Distribuição da Lotação Efetiva 

Quadro 6.1.1 - C -:  Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções 
gratificadas da UPC 

Quadro 6.1.2. - A -:  Despesas com pessoal 

Quadro 6.1.3 - A -:  Pedidos de Concurso Público – 2013 a 2016 

Quadro 6.1.4 - A -:  Contratação de estagiários 

Quadro 6.1.5 - A -:  Relação de Consultores Contratados na Modalidade “Produto”  

Quadro 6.2.3 - A -: Gastos de manutenção 

Figura 6.3.1 - A -: Tela do Sinesp Cidadão 

Figura 6.3.1 - B -: Telas dos painéis possíveis do Sinesp Análise 

Quadro 6.5.1 - A -:  Recursos do FNSP em 2017 

Figura 6.5.1 - A -: Ferramentas Sinesp 

 

7. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

Gráfico 7.1.1 - A -: tipos de demandas recebidas pela Senasp 

Gráfico 7.1.1 - B -: total de demandas recebidas pela Senasp de 2015 a 2017 

Gráfico 7.1.1 - C -: total de acionamento via Portal MJ x total de avaliação de 2015 a 
2017 

Gráfico 7.1.2 - A -: Pedidos de Acesso à Informação x Recursos - Senasp 2017 

 

8. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

Quadro 8.1 - Informações Sobre a Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos 
pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

Figura 8.2 - A -: Cadeia de Valor do MJ 

Quadro 8.2 - A -: cronograma de implantação do modelo de custos 

Tabela 8.3 - A -: Fornecedores e Contas a Pagar – Composição 

Tabela 8.3 - B -: Obrigações Contratuais – Composição 
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2. APRESENTAÇÃO 

 

 Este Relatório de Gestão, relativo ao exercício de 2017, apresenta a síntese dos 
resultados das ações empreendidas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública 
(Senasp) no esforço de cumprir suas competências legais como órgão indutor da 
integração da segurança pública do país, bem como demonstra a utilização dos recursos 
orçamentários e financeiros colocados à sua disposição. 

 A elaboração do documento norteou-se pelas orientações e pelo conjunto de itens 
de informações disponibilizados no Sistema de Prestação de Contas (e-Contas) do TCU 
e pelos normativos vigentes, em especial a Instrução Normativa-TCU (IN-TCU) nº 63, 
de 1º de setembro de 2010, as Decisões Normativas-TCU (DN-TCU) nº 161/2017 e DN-
TCU nº 163/2017, Portaria-TCU nº 65/2018 e a Portaria CGU nº 500, de 08 de março de 
2016. 

     

2.1 Principais realizações da gestão em 2017 

 

Em 2017, as ações da Senasp foram voltadas para a consecução dos objetivos 
estratégicos do Ministério da Justiça nos quais a Secretaria atua diretamente, quais sejam: 
redução dos homicídios; fortalecimento do enfrentamento à criminalidade; 
aperfeiçoamento da coordenação estratégica em segurança pública; e aprimoramento dos 
mecanismos de gestão do conhecimento. 

Entre as principais realizações da Senasp, cabe ressaltar: 

a. Evolução na formulação da Política Nacional de Segurança Pública com a 
realização de Consulta Pública que recebeu 1.298 (mil duzentos e noventa e oito) 
contribuições de diversos segmentos, entre eles: profissionais de segurança 
pública, agentes de trânsito, agentes penitenciários, guardas municipais, juízes, 
institutos, empresários, entre outros. Este documento foi entregue ao Presidente 
da República no início de fevereiro de 2018. O objetivo é a definição de 
princípios, diretrizes, estratégia e objetivos afetos à Segurança Pública, criando 
condições para uma ação estatal harmônica, coordenada, em prol da proteção da 
sociedade brasileira em relação à criminalidade comum e organizada. 

b. O robustecimento do Sistema Nacional de Informações em Segurança Pública – 
Sinesp com ampliação da utilização da solução Procedimentos Policiais 
Eletrônicos (Sinesp-PPe) em sete unidades da federação (Amapá, Acre, 
Tocantins, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Maranhão), totalizando oito com 
o estado de Roraima o qual já utiliza a ferramenta desde 2014, bem como pela 
otimização da parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados 
(SERPRO), dinamizando o desenvolvimento do projeto, com maior alcance e 
menor custo; 

c. Aumento dos perfis genéticos coletados de condenados por crimes praticados, 
dolosamente, com violência de natureza grave contra pessoa, no âmbito da Rede 
Integrada de Bancos de Perfis Genéticos – RIBPG e a aquisição de equipamentos 
e licenças de softwares para os 21 laboratórios de DNA por meio de parceria entre 
a Senasp, Polícia Federal e os estados; 

d. Atuação da Força Nacional de Segurança Pública com vistas ao atendimento 
prioritário às demandas emergenciais dos estados-membro, em operações 
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conjuntas e em desenvolvimento de políticas de segurança do Governo Federal, 
por meio do desenvolvimento de 34 (trinta e quatro) operações em 12 (doze) 
estados, com aproximadamente 2.436 (dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais) 
profissionais de segurança; 

e. Capacitados de 161.983 profissionais de segurança pública, totalizando um 
investimento de cerca de R$ 15 milhões; e 

f. Formulação e implementação da nova estrutura orgânica da Senasp, criada por 
meio do Decreto 9.150, de 4 de setembro de 2017, que reforçou a importância do 
planejamento estratégico e da gestão de riscos para a Senasp, bem como 
centralizou a gestão operacional das transferências voluntárias em uma única 
diretoria, o que proporcionou mais eficiência à gestão. 

 

2.2 Principais dificuldades encontradas para a realização dos objetivos em 2017 

 

a. Dotação orçamentária inicial insuficiente para atender a execução dos projetos da 
Senasp; 

b. Restrições financeiras enfrentadas pelo Governo Federal devido à queda na 
arrecadação; 

c. Quantidade excessiva de transferências voluntárias formuladas em razão das 
emendas parlamentares individuais e de bancada, incompatíveis com a capacidade 
operacional da Senasp em analisar as propostas, aprova-las, fiscalizar a execução 
e analisar e aprovar as prestações de contas. 

Fatores internos 

a. Insuficiência de servidores da Senasp, resultando em sobrecarga de atribuições e 
responsabilidades do efetivo;  

b. Dificuldades correlatas à transição da gestão, conforme a edição da nova estrutura 
orgânica. Se por um lado, como citado acima, houve incremento de eficiência, por 
outro, o processo de mudança gerou certa dificuldade na adequação e 
preenchimento dos novos cargos criados.  

 

Outras considerações 

Em julho de 2017, a Senasp, por determinação do Ministro da Justiça, sucedeu, 
para todos os efeitos legais, a extinta Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes 
Eventos – Sesge, a qual foi responsável pelas operações de segurança de importantes 
eventos como a Copa do Mundo FIFA 2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 
2016. 

Essa atribuição implicou na transferência dos saldos orçamentários, financeiros e 
patrimoniais da Sesge bem como a sub-rogação de contratos e demais atos 
administrativos necessários para a efetiva sucessão.  
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3. VISÃO GERAL DA UNIDADE 

 

 

3.1 Finalidade e Competências  

A Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) foi criada pelo Decreto nº 
2.315, de 4 de setembro de 1997, em decorrência da transformação da antiga Secretaria 
de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública (SEPLANSEG) que foi criada 
no Governo Fernando Henrique Cardoso através da Medida Provisória nº 813, de 1º de 
janeiro de 1995, convertida na Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998.  

A Senasp tem por finalidade, dentre outras, assessorar o Ministro de Estado da 
Justiça na definição e na implementação de políticas, programas e projetos de segurança 
pública, bem como: desenvolver e apoiar projetos de modernização das instituições 
policiais do país; efetivar o intercâmbio de experiências técnicas e operacionais entre os 
serviços policiais; estimular a capacitação dos profissionais da área de segurança pública; 
realizar estudos e pesquisas destinados à redução da violência e da criminalidade; integrar 
as atividades de inteligência de segurança pública.  

As competências da Senasp estão estabelecidas no art. 2º, inciso II, alínea "b", do 
Anexo I, do Decreto n. 9.150, de 4 de setembro de 2017, que aprova a estrutura regimental 
e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública.  

À Secretaria Nacional de Segurança Pública compete1: 

I - assessorar o Ministro de Estado na definição, na implementação e no 
acompanhamento de políticas, programas e projetos de segurança pública, 
prevenção social e controle da violência e da criminalidade; 

II - participar da elaboração de propostas de legislação em assuntos de segurança 
pública; 

III - promover a articulação e a integração dos órgãos de segurança pública, 
incluídas as organizações governamentais e não governamentais; 

IV - estimular e fomentar a modernização e o reaparelhamento dos órgãos de 
segurança pública; 

V - realizar e fomentar estudos e pesquisas destinados à redução da violência e da 
criminalidade; 

VI - promover a valorização, o ensino e a capacitação dos profissionais de 
segurança pública; 

VII - estimular, propor e efetivar a cooperação federativa no âmbito da segurança 
pública; 

                                                
1 Art. 15 do Anexo I, do Decreto n. 9.150, de 4 de setembro de 2017. 
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VIII - estimular e propor aos órgãos federais, estaduais, distritais e municipais a 
elaboração de planos e programas integrados de segurança pública e de ações 
sociais de prevenção da violência e da criminalidade; 

IX - implementar, manter e modernizar redes de integração e de sistemas nacionais 
de informações de segurança pública, em conformidade com disposto na Lei nº 
12.681, de 4 de julho de 2012; 

X - participar das reuniões do Conselho Nacional de Segurança Pública, além de 
incentivar e acompanhar a atuação dos conselhos regionais correspondentes; 

XI - coordenar as atividades da Força Nacional de Segurança Pública; 

XII - integrar as atividades de inteligência de segurança pública, em consonância 
com os órgãos de inteligência federais, estaduais e distritais que compõem o 
subsistema de inteligência de segurança pública; 

XIII - coordenar o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional e promover 
a integração dos centros integrados de comando e controle regionais; 

XIV - instruir e opinar quanto aos procedimentos relacionados à concessão de 
medalhas; 

XV - gerir os processos relativos aos eventos de segurança pública, no âmbito da 
Secretaria Nacional de Segurança Pública; e 

XVI - gerir os riscos corporativos no âmbito da Secretaria Nacional de Segurança 
Pública.   

 

Além dessas atribuições, compete à Senasp a gestão do Fundo Nacional de 
Segurança Pública, criado pela Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, com o objetivo 
de apoiar projetos na área de segurança pública e de prevenção à violência.  

 

 

3.2 Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade 

 

Em 2017, a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) sofreu alterações 
em sua estrutura regimental e em suas competências. As principais normas que regem a 
atuação da Senasp são: 

 

 

 Quadro 3.2 - A - : Identificação da UJ – Quadro de normas 

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

 Decreto nº 9.150, de 04 de setembro de 2017, aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 

Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública, remaneja cargos em comissão e funções de confiança e substitui cargos em 

comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS por Funções Comissionadas do 

Poder Executivo – FCPE; e revoga o Decreto nº 8.668, de 11 de fevereiro de 2016; 
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 Portaria nº 1.185, de 20 de dezembro de 2017, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

aprova o Regimento Interno da Secretaria Nacional de Segurança Pública; e revoga a Portaria nº 

1.821, de 13 de outubro de 2006, do Ministério da Justiça; 

Outros documentos relacionados ao funcionamento da Unidade Jurisdicionada 

a) Cooperação Federativa no âmbito da Segurança Pública: 

 Lei nº 11.473, de 10 de maio de 2007, que dispõe sobre cooperação federativa no âmbito da 

segurança pública e revoga a Lei nº 10.277, de 10 de setembro de 2001; 

 Lei n 13.500, de 26 de outubro de 2017, que altera a Lei nº 11.473/2007; 

 Decreto nº 5.289, de 29 de novembro de 2004, que disciplina a organização e o funcionamento 

da administração pública federal, para desenvolvimento do programa de cooperação federativa 

denominado Força Nacional de Segurança Pública, e dá outras providências; 

 Portaria nº 3.383, de 24 de outubro de 2013, do Ministério da Justiça, que regulamenta a 

composição do efetivo, o treinamento, a atuação, as obrigações e as normas de conduta dos 

servidores que compõem a Força Nacional de Segurança Pública, bem como os critérios técnicos 

para aquisição de equipamentos no âmbito desse programa de cooperação federativa. 

b) Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP: 

 Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, que institui o Fundo Nacional de Segurança Pública - 

FNSP e dá outras providências; 

 Portaria nº 446, de 26 de fevereiro de 2014, alterada pela Portaria nº 866, de 16 de outubro de 

2017, do Ministério da Justiça, que aprova o Regimento Interno do Conselho Gestor do Fundo 

Nacional de Segurança Pública. 

c) Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas - Sinesp: 

 Lei nº 12.681, de 4 de julho de 2012, que institui o Sistema Nacional de Informações de Segurança 

Pública, Prisionais e sobre Drogas - SINESP; altera as Leis nos 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, e 

11.530, de 24 de outubro de 2007, a Lei Complementar no 79, de 7 de janeiro de 1994, e o Decreto-

Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal; e revoga dispositivo da Lei no 

10.201, de 14 de fevereiro de 2001; 

 Decreto nº 8.075, de 14 de agosto de 2013, que dispõe sobre o Conselho Gestor do Sistema 

Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas, instituído pela Lei no 

12.681, de 4 de julho de 2012. 

d) Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização - Rede 
Infoseg: 

 Decreto nº 6.138, de 28 de junho de 2007, que institui, no âmbito do Ministério da Justiça, a Rede 

de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização - Rede Infoseg, e 

dá outras providências. 

e) Sistema Brasileiro de Inteligência e Subsistema de Inteligência de Segurança Pública - Sisp: 

 Decreto nº 4.376, de 13 de setembro de 2002, que dispõe sobre a organização e o funcionamento 

do Sistema Brasileiro de Inteligência, instituído pela Lei no 9.883, de 7 de dezembro de 1999, e dá 

outras providências; 

 Decreto nº 3.695, de 21 de dezembro de 2000, que cria o Subsistema de Inteligência de Segurança 

Pública, no âmbito do Sistema Brasileiro de Inteligência, e dá outras providências. 

d) Conselho Nacional de Segurança Pública - Conasp: 

 Decreto nº 7.413, de 30 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a estrutura, composição, 

competências e funcionamento do Conselho Nacional de Segurança Pública – CONASP. 

e) Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual: 
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 Decreto nº 5.244, de 14 de outubro de 2004, que dispõe sobre a composição e 

funcionamento do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade 

Intelectual, e dá outras providências. 

f) Controle de armas de armas de fogo e munições: 

 Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de 

armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá outras 

providências; 

 Decreto nº 5.123, de 1º de julho de 2004, que regulamenta a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 

2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o 

Sistema Nacional de Armas - SINARM e define crimes; 

 Portaria nº 797, de 5 de maio de 2011, do Ministério da Justiça, que estabelece os procedimentos 

de entrega de arma de fogo, acessório ou munição e da indenização prevista no art. 31 e 32 da Lei 

nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; 

 Fonte: GABINETE/Senasp. 

 

 

3.3 Ambiente de Atuação 

 

À Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) compete as atribuições 
relacionadas à implementação de políticas, programas e projetos de segurança pública, à 
modernização e o reaparelhamento dos órgãos de segurança pública, ao fomento de ações 
de capacitação dos profissionais da área de segurança pública, dentre outras em parceria 
com os órgãos estaduais e municipais envolvidos com a segurança pública do país. 

Para tanto, a Senasp coordena e estimula a cooperação federativa no âmbito da 
segurança pública com os estados, mantém e moderniza a rede de integração e de sistemas 
nacionais de informações de segurança pública, integra as atividades de Inteligência de 
segurança pública e coordena as atividades da Força Nacional de Segurança Pública. 

A área de atuação da Secretaria abrange todos os órgãos de segurança pública do 
país, tanto na esfera federal, estadual e municipal, bem como possui diversos parceiros 
internacionais.  

Nesse contexto, os principais parceiros da Senasp são: 

 
Quadro 3.3 - A -: principais parceiros da Senasp 

PARCEIROS INTERNOS 

 Departamento de Polícia Federal (DPF); 

 Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF); 

 Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN); 

 Secretaria Executiva do Ministério da Justiça (SE/MJ); 

 Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça (CONJUR/MJ); 

 Assessoria Internacional do Ministério da Justiça. 

PARCEIROS EXTERNOS – NACIONAIS 

 Secretarias de estados de Segurança Pública; 
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 Órgãos estaduais de perícia criminal; 

 Polícias Militares dos estados; 

 Polícias Civis dos estados;  

 Corpos de Bombeiros dos estados; 

 Guardas Municipais; 

 Casa Civil dos estados; 

 Casa Civil da Presidência da República (CC\PR); 

 Agência Brasileira de Inteligência (ABIN); 

 Ministério da Defesa (MD); 

 Ministério das Relações Exteriores (MRE); 

PARCEIROS EXTERNOS – INTERNACIONAIS 

 Embaixada da Alemanha; 

 Embaixada do Azerbaijão; 

 Embaixada do Canadá; 

 Embaixada da China; 

 Embaixada da Colômbia; 

 Embaixada dos EUA; 

 Embaixada da França; 

 Embaixada do Reino Unido; 

 INTERPOL. 

Fonte: GABINETE/Senasp. 

 

 

3.4 Organograma Funcional 

A estrutura funcional atual da Secretaria Nacional de Segurança Pública 
(Senasp) está definida no Decreto nº 9.150, de 04/09/2017, sendo representada: 
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Figura 3.4 - A -: Organograma da Senasp 

 

 
Fonte: Decreto nº 9.150/2017. 
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3.4.1 Atribuições 

Quadro  3.4.1 - A -: Informações sobre unidades estratégicas da Senasp 

Unidade da Secretaria Cargo Titulares em 2017 Período de atuação Observação 

Secretaria  Secretário  Celso Perioli 
Carlos Alberto dos Santos Cruz 

 

 

01/01/2017 a 22/03/2017 
20/04/2017 a 31/12/2017 

 

Secretário Adjunto Secretário-Adjunto Alexandre Araújo Mota 05/10/2017 a 31/10/2017 Cargo criado a partir do Decreto nº 9.150, de 
04/09/2017.  

Gabinete  

Chefe de Gabinete 

 

Bruno Santos Abreu Caligaris 
 
05/01/2017 a 31/12/2017 

 

Coordenação-Geral de 
Estratégia em Segurança 
Pública - CGESP 

Coordenador-Geral Rodrigo Lamego de Teixeira Soares 

 

05/10/2017 a 31/12/2017 
 

Estrutura/Cargo criados a partir do Decreto nº 
9.150, de 04/09/2017. 

 

Coordenação-Geral de 
Gestão de Riscos - 
COGER 

 

Coordenadora-Geral 

Davi Rogério Artigas 

Mariana Pereira Rêgo   

Ziana Souza Santos 

01/01/2017 a 02/06/2017                

03/06/2017 a 31/07/2017 

01/08/2017 a 31/12/2017 

Estrutura/Cargo remanejados pelo Decreto nº 
9.150, de 04/09/2017. Antes da sua vigência 
estava subordinada a uma DEAPSEG. Após 
Decreto, está ligada ao Gabinete do Secretário 
da Senasp. 

Diretoria de Políticas de 
Segurança Pública - DPSP 

Diretor Adilson Pereira Carvalho - DEPRO 

Jorge Luiz Xavier - DEPRO 

José de Castro Barreto Júnior DPSP 

01/01/2017 a 26/04/2017 
08/06/2017 a 17/09/2017 

05/12/2017 a 31/12/2017 

Nome da diretoria foi alterado pelo Decreto nº 
9.150, de 04/09/2017. Antes da sua vigência, a 
diretoria se chamava DEPRO – Departamento 
de Políticas de Programas e Projetos  

Diretoria de Administração 
– DIAD 

Diretor Mariana Pereira Rêgo - DEAPSEG 

Davi Rogério Artigas - DEAPSEG 

Leonardo Gomes Vieira - DEAPSEG 

Jean Ricardo Alves Duque - DIAD 

01/01/2017 a 29/01/2017 
30/01/2017 a 19/02/2017 

20/02/2017 a 23/03/2017 

24/03/2017 a 31/12/2017 

 

Nome da diretoria foi alterada pelo Decreto nº 
9.150, de 04/09/2017. Antes da sua vigência, a 
diretoria se chamava DEAPSEG – 
Departamento de Execução e Avaliação do 
Plano Nacional de Segurança Pública. 
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Unidade da Secretaria Cargo Titulares em 2017 Período de atuação Observação 

Diretoria de Ensino, 
Pesquisa, Análise da 
Informação e 
Desenvolvimento de 
Pessoal – DEPAID 

Diretor Rinaldo de Souza 01/01/2017 a 31/12/2017  

Diretoria da Força 
Nacional de Segurança 
Pública – DFNSP 

Diretor Joviano Conceição Lima 01/01/2017 a 31/12/2017 
 

 

Diretoria de Operações – 
DIOP 

Diretor Victor Neves Feitosa Campos 05/10/2016 a 31/12/2017 Estrutura/Cargo criados a partir do Decreto nº 
9.150, de 04/09/2017. 

Diretoria de Inteligência – 
DINT 

Diretor Carlos Afonso Gonçalves Gomes 
Coelho 

05/10/2017 a 31/12/2017 Estrutura/Cargo criados a partir do Decreto nº 
9.150, de 04/09/2017. 

Fonte: Gabinete Senasp.
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3.4.2 Competências:   

Tabela 3.4.2 - A -: Competências das unidades estratégicas da Senasp 

Secretário Adjunto 

I - prestar assessoramento técnico ao Secretário; e II - auxiliar o Secretário na definição de diretrizes e 
na implantação de ações da Secretaria. 

Gabinete 

I - assistir o Secretário em sua representação institucional, política e social, no exercício de suas 
atribuições, nas relações públicas, no preparo e despacho de seu expediente pessoal e de sua pauta de 
audiências; II - coordenar e acompanhar o atendimento de demandas encaminhadas ao Gabinete; III - 
orientar e supervisionar as atividades das unidades integrantes da estrutura da Secretaria; IV - participar 
da formulação de planos, programas e projetos relacionados com as atividades da Secretaria; V - 
coordenar a divulgação dos atos normativos e despachos do Secretário, bem como dar publicidade aos 
assuntos relacionados com as finalidades e interesses da Secretaria; VI - apoiar a realização de eventos 
de segurança pública de interesse da Secretaria; VII - coordenar e supervisionar o desenvolvimento das 
atividades de comunicação social e interna da Secretaria; e VIII - exercer outras atividades correlatas, 
bem como outras atribuições cometidas pelo Secretário. 

Coordenação-Geral de Estratégia em Segurança Pública - CGESP 

I - apoiar o desenvolvimento, a implantação e o acompanhamento de projetos e ações estratégicas para 
a Secretaria, em consonância com as diretrizes e políticas de Governo; II - coordenar as atividades 
relacionadas a elaboração, revisão ou aperfeiçoamento do planejamento estratégico, do plano plurianual 
e da avaliação do desempenho institucional, bem como acompanhar, avaliar e consolidar sua execução, 
no âmbito da Secretaria; III - compatibilizar estratégias de atuação referentes à consolidação dos planos, 
programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria e acompanhar os indicadores de desempenho, 
relativos ao planejamento estratégico e ao plano plurianual; e IV - desenvolver, em articulação com as 
unidades da Secretaria, as atividades necessárias à sistematização, padronização e implantação de 
projetos, técnicas e instrumentos de gestão e de modernização, no âmbito da Secretaria. 

Coordenação-Geral de Gestão de Riscos - COGER 

I - implementar o processo de gerenciamento de riscos da Secretaria, em consonância com as políticas 
gerais, em nível ministerial; II - instituir e manter atualizada a Metodologia de Gestão de Riscos da 
Secretaria, em consonância com as políticas gerais, em nível ministerial; III - apoiar os dirigentes das 
unidades da Secretaria na aplicação da Metodologia de Gerenciamento de Riscos; IV - fomentar e propor 
ações de capacitação em gestão de riscos para os servidores da Secretaria; V - dar suporte à identificação, 
análise e avaliação dos riscos dos processos organizacionais selecionados para a implementação da 
Gestão de Riscos; VI - monitorar a evolução dos níveis de riscos e a efetividade das medidas de controle 
implementadas; VII - requisitar aos responsáveis pelo gerenciamento de riscos dos processos 
organizacionais as informações necessárias para a consolidação dos dados e a elaboração dos relatórios 
gerenciais; VIII - consolidar os resultados das diversas áreas em relatórios gerenciais e encaminhá-los 
às instâncias competentes, quando existentes; IX - manter o Secretário informado sobre a gestão de risco 
da Secretaria; X - fomentar a adoção das melhores práticas de controles internos da gestão pelas unidades 
da Secretaria, com o objetivo de evitar impropriedades ou irregularidades na execução dos recursos 
orçamentários e financeiros destinados à Secretaria; XI - monitorar o cumprimento das recomendações 
e determinações dos órgãos de controle interno e externo da União, inclusive quanto ao atendimento dos 
prazos estabelecidos; XII - promover a interlocução da Secretaria com os órgãos de controle interno e 
externo da União, sem prejuízo das atribuições legais da Assessoria Especial de Controle Interno do 
Ministério; XIII - requisitar das unidades da Secretaria as informações necessárias para a elaboração de 
relatórios gerenciais, em especial se relacionados às atividades de controle interno e externo da União; 
e XIV - desempenhar outras atribuições de coordenação, acompanhamento e monitoramento correlatas 
à gestão de risco e controles internos que lhe forem determinadas pelo Secretário. 
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Diretoria de Políticas de Segurança Pública - DPSP 

I - articular, propor, formular, implementar e avaliar políticas, programas e projetos de segurança 
pública, prevenção social e controle da violência e criminalidade; II - fomentar a utilização de métodos 
de gestão e controle para melhoramento da eficiência e da efetividade dos órgãos de segurança pública; 
III - fomentar a utilização de novas tecnologias na área de segurança pública com vistas ao fortalecimento 
e à modernização de suas instituições; IV - estimular e promover o intercâmbio de informações e 
experiências entre órgãos governamentais, entidades não governamentais e organizações multilaterais, 
nacionais e internacionais; e V - analisar, elaborar e propor atos normativos relacionados à segurança 
pública que deverão ser submetidos à Consultoria Jurídica previamente à sua subscrição e publicação. 

Diretoria de Administração - DIAD 

I - gerir os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP e outros relativos à Secretaria; II 
- gerenciar os processos de licitação e contratação de bens e serviços propostos pelas Diretorias da 
Secretaria; III - gerir as transferências voluntárias e os instrumentos congêneres oriundos do FNSP e de 
outros recursos relativos à Secretaria; IV - fornecer suporte administrativo ao Conselho Gestor do Fundo 
Nacional de Segurança Pública; V - realizar o planejamento e a gestão orçamentária e financeira da 
Secretaria, em articulação com as demais Diretorias, de modo alinhado ao Plano Plurianual;  VI - 
coordenar a gestão do efetivo, respeitadas as competências da Força Nacional de Segurança Pública e 
da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas da Subsecretaria de Administração, da Secretaria- 
Executiva, visando acompanhar e apoiar ações de capacitação, valorização e otimização da força de 
trabalho; VII - coordenar as ações de planejamento e execução logística da Secretaria, relacionadas com 
os processos de aquisição, recebimento e distribuição de bens e serviços, gestão do patrimônio, contratos 
e convênios, transporte e obrigações associadas; VIII - instaurar Tomadas de Contas Especiais - TCE´s 
no âmbito da Secretaria; e IX - apoiar o Secretário na regulamentação da atuação das comissões de 
planejamento de contratações no âmbito da Secretaria. 

Diretoria de Ensino, Pesquisa, Análise da Informação e Desenvolvimento de Pessoal - DEPAID 

I - promover e fomentar estudos e pesquisas relacionadas à segurança pública; II - identificar, 
documentar e disseminar boas práticas e experiências inovadoras no campo da segurança pública; III - 
realizar pesquisas, compilar informações, sistematizar e divulgar conhecimento em segurança pública, 
de modo a subsidiar diagnósticos e o processo de tomada de decisão da Secretaria, bem como de outros 
órgãos de segurança pública; IV - propor e estabelecer mecanismos para avaliar o impacto e a efetividade 
das políticas de segurança pública; V - estabelecer critérios para padronização e consolidação de dados 
e informações sobre crimes e indicadores da área de segurança pública e sistema de justiça criminal; VI 
- fomentar o funcionamento do Conselho Gestor do Sistema Nacional de Informações de Segurança 
Pública, Prisionais e sobre Drogas - Sinesp, de acordo com o Decreto nº 8.075, de 14 de agosto de 2013; 
VII - coordenar as estratégias de planejamento, implantação e suporte do Sistema Nacional de 
Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas - Sinesp, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas pelo Conselho Gestor, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.681, de 4 de julho de 2012; VIII 
- gerir o processo de integração de bases de dados de interesse de segurança pública; IX - planejar, 
coordenar e supervisionar as atividades de ensino profissional, tecnológico e superior, para os 
profissionais de segurança pública dos Estados, Municípios e Distrito Federal ofertados pela Secretaria; 
X - identificar e propor novas metodologias e técnicas de ensino voltadas ao aprimoramento da segurança 
pública; XI - aprovar e supervisionar capacitações, instruções, cursos, estágios e outros eventos de 
aprendizagem, de formação inicial ou continuada, promovidas pelas demais áreas da Secretaria; e XII - 
identificar e fomentar iniciativas voltadas à valorização dos profissionais de segurança pública. 

Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública – DFNSP 

I - atuar em atividades destinadas à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, nas hipóteses ; II - coordenar e planejar a seleção, o recrutamento, a mobilização e a 
desmobilização, o preparo e o emprego dos efetivos de polícia ostensiva e preventiva, de bombeiros, de 
defesa civil, de polícia judiciária e de perícia; III - propor e desenvolver, em conjunto com a Diretoria 
de Ensino, Pesquisa, Análise da Informação e Desenvolvimento de Pessoal, ações de capacitação, 
formação e nivelamento destinados aos efetivos de polícia ostensiva e preventiva, de bombeiros 
militares, de defesa civil, de polícia judiciária e de perícia, no âmbito da Força Nacional de Segurança 
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Pública; IV - realizar o planejamento operacional referente ao emprego dos efetivos; V - instaurar e 
instruir procedimentos administrativos de apuração de conduta, de averiguação preliminar de saúde e de 
inquérito técnico, no âmbito do pessoal da Diretoria; VI - planejar, organizar, coordenar, controlar e 
fiscalizar a distribuição, a segurança e o uso dos armamentos, das munições, dos equipamentos, das 
viaturas e dos materiais da Força Nacional de Segurança Pública; VII - elaborar estudos relativos às 
necessidades logísticas, administrativas e de emprego operacional concernentes à atuação da Força 
Nacional de Segurança Pública; VIII - realizar ações de inteligência operacional destinadas à sua 
atuação, quando demandadas pela Diretoria de Inteligência; IX - Propor, elaborar e expedir atos 
administrativos, por meio de portarias e documentos técnicos, de acordo com as necessidades 
administrativas e operacionais da Força Nacional de Segurança Pública; e X - promover as atividades de 
redação e revisão de documentos e atos administrativos, no âmbito da Diretoria previstas na legislação. 

Diretoria de Operações - DIOP 

I - planejar e coordenar as operações integradas da Secretaria; II - promover e coordenar a integração 
operacional entre os órgãos de segurança pública federais, estaduais,  distritais e municipais, bem como 
destes com outros órgãos afetos à segurança pública; III - dirigir e coordenar as atividades do Centro 
Integrado de Comando e Controle Nacional - CICCN e fomentar a interoperabilidade entre os centros 
congêneres dos entes federativos, a partir do sistema integrado de coordenação, comunicação, comando 
e controle - SIC4; IV - fomentar, estimular e propor aos órgãos federais, estaduais, distritais e municipais 
a implementação de programas e planos de operações integradas de segurança pública, com vistas à 
prevenção e à repressão da violência e da criminalidade; V - planejar, definir, coordenar, implementar, 
acompanhar e avaliar operações integradas de segurança pública; VI - propor legislação, políticas e 
projetos, em articulação com a Diretoria de Políticas de Segurança Pública, que subsidiem ou promovam 
ações integradas de segurança pública; VII - propor a mobilização de servidores civis e militares para 
coordenar e apoiar as operações integradas, no âmbito de suas competências; VIII - participar do 
processo de integração das atividades da Secretaria, e dessas com as atividades operacionais dos demais 
órgãos de segurança pública federais, estaduais, distritais e municipais; e IX - dimensionar as 
necessidades operacionais e requisitar informações das demais Diretorias para subsidiar o  planejamento 
e a realização de operações integradas. 

Diretoria de Inteligência - DINT 

I - assessorar o Secretário com informações estratégicas ao processo decisório relativo às políticas de 
segurança pública; II - planejar, coordenar, integrar, orientar e supervisionar, como representante da 
agência central do Subsistema de Inteligência de Segurança Pública - SISP, as atividades de Inteligência 
de Segurança Pública - ISP, em âmbito nacional; III - subsidiar o Secretário na definição da política 
nacional de Inteligência de Segurança Pública, especialmente quanto à doutrina, à forma de gestão, ao 
uso dos recursos e às metas de trabalho; IV - promover, com os órgãos componentes do Sistema 
Brasileiro de Inteligência - Sisbin, o intercâmbio de dados e conhecimentos, necessários à tomada de 
decisões administrativas e operacionais por parte da Secretaria; V - propor ações de capacitação 
relacionadas com a atividade de inteligência de segurança pública, em parceria com a DEPAID, e com 
outros órgãos e instituições, no País ou no exterior; VI - desenvolver, acompanhar, avaliar e apoiar 
projetos relacionados à Atividade de Inteligência de Segurança Pública; VII - elaborar estudos e 
pesquisas para o aprimoramento da Atividade de Inteligência de Segurança Pública e de enfrentamento 
ao crime organizado; VIII - planejar, coordenar e supervisionar as ações relativas à obtenção e à análise 
de dados para a produção de conhecimentos de Inteligência de Segurança Pública; IX - acompanhar as 
atividades operacionais coordenadas pela Secretaria e executadas por outras Diretorias e que envolvam 
aplicação de instrumentos e mecanismos de Inteligência de Segurança Pública; X - coordenar as 
atividades de produção e proteção de conhecimentos nos centros integrados de inteligência de segurança 
pública; e XI - assessorar o Secretário nas atividades relacionadas ao Subsistema de Inteligência de 
Segurança Pública. 

Fonte: Portaria MJ nº 1.185/2017. 
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3.5 Macroprocessos Finalísticos  

 

Quadro 3.5 - A -: Macroprocesso Finalístico Coordenação Estratégica em Segurança Pública 

SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 

Macroprocesso 1 

Coordenação Estratégica em Segurança Pública  

Unidades envolvidas no macroprocesso 

DFNSP, DIOP, DINT, DEPAID, DPSP, DIAD 

Descrição do Macroprocesso 

Conjunto de processos executados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública cujo enfoque é a produção de 

inteligência estratégica e coordenação de ações que permitem maior controle da segurança no país. 

Processos relacionados na Unidade  

- Gerir informações e diagnósticos de interesse da segurança pública; 

- Gerir estratégia de operações integradas de segurança pública; 

- Gerir conhecimento de inteligência em segurança pública; 

- Promover o fortalecimento de mecanismos de governança em segurança pública; 

- Promover a estruturação das instituições de segurança pública; 

- Fomentar a indução e a disseminação de ações de prevenção em segurança pública; 

- Fomentar e gerir a implantação da rede nacional de laboratórios contra lavagem de dinheiro. 

Principais insumos do macroprocesso na Unidade 

- Demandas das instituições de segurança pública dos Estados, DF, Municípios e de Conselhos Nacionais, tais como 

o Conselho Nacional de Comandantes-Gerais de Polícias Militares e de Corpos de Bombeiros Militares do Brasil; 

Conselho Nacional das Guardas Civis Municipais; Conselho Nacional de Perícias Criminais, Colégio de 

Secretários de segurança Pública e Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil; 

- Estudos, trabalhos, publicações e pesquisas em segurança pública; 

- Registros de ocorrência e procedimentos policiais e de atendimento de emergência. 

Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 

- Unidades Federativas; 

- Instituições de Segurança Pública dos Estados, DF e Municípios; 

- DPF, DPRF, Receita Federal, IBAMA e Forças Armadas; 

- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA; 

- Diretoria de Inteligência, Coordenação-Geral de Pesquisa, Coordenação-Geral de Ensino e Coordenação-Geral 

do SINESP, da SENASP; 

- Consultores contratados para pesquisas pontuais; 

- Universidades e Centros Especializados em Segurança Pública. 

Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 
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- Dados de segurança pública consolidados e disponibilizados, relatórios de diagnósticos elaborados; 

- Pesquisas, estudos e conhecimento em segurança pública produzidos; 

- Planejamento realizado para resolução de conflitos, proteção ao meio ambiente, preservação da ordem pública, 

relatório final emitido, interação entre os entes envolvidos realizada; 

- Conhecimento produzido, relatórios de inteligência elaborados, plano de inteligência elaborado, relatórios 

identificadores de vulnerabilidades e mecanismos de segurança a serem implementados elaborados; 

- Mecanismos de controle e governança implementados; 

- Planejamentos, Planos táticos e Protocolos Integrados; 

- Instituições de segurança pública estruturadas; 

- Ações preventivas realizadas; 

- Acordos de cooperação técnica da Rede LAB (Rede Nacional de laboratórios Contra Lavagem de Dinheiro) 

geridos, Equipamentos da Rede LAB (Rede Nacional de laboratórios Contra Lavagem de Dinheiro) adquiridos e 

disponibilizados. 

Principais Clientes do macroprocesso na Unidade 

- Sociedade; 

- Órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, Estadual e Municipal; 

- Instituições de Segurança Pública e de Inteligência Federais, Estaduais e Municipais; 

- Rede Nacional de laboratórios Contra Lavagem de Dinheiro. 

Subunidade responsável 

DEPAID, DPSP, DFNSP, DINT, DIAD e DIOP 

Principais parceiros externos do macroprocesso na Unidade 

- Unidades Federativas; 

- Instituições de Segurança Pública; 

- IPEA, DPF, DPRF, DEPEN, SENAD, DENATRAN, Receita Federal, IBAMA, Forças Armadas; 

- Instituições de Ensino Superior. 

Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso 
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A Diretoria de Ensino, Pesquisa, Análise da Informação e Desenvolvimento de Pessoal – DEPAID é responsável 

por promover ações de capacitação e valorização profissional, pesquisas, estudos e produção do conhecimento em 

segurança pública, além do desenvolvimento e fornecimento de soluções de tecnologia da informação que 

permitam a integração de sistemas e a coleta de dados e informações de interesse da área da segurança pública. 

A consolidação de uma base nacional de dados e informações de segurança pública tem avançado por meio das 

diversas soluções do SINESP, destacando-se o SINESP Integração, SINESP PPE, SINESP INFOSEG e SINESP 

CAD.  

Na dimensão de valorização e qualificação dos profissionais da Área, a DEPAID desenvolveu diversos cursos e 

treinamentos nas modalidades presencial e a distância. As capacitações desenvolvidas foram em temáticas 

relacionadas ao Plano Nacional de Segurança Pública, abarcando os eixos de redução de homicídios, enfrentamento 

à violência contra as mulheres e combate aos crimes transnacionais. 

No que tange à produção do conhecimento, estudos e pesquisas, foi dado continuidade à Coletânea “Pensando a 
Segurança Pública” e Pesquisa “Perfil das Instituições de Segurança Pública”. 
A SENASP, órgão central do Subsistema de Inteligência de Segurança Pública – SISP, nos termos do Decreto nº 

3.695, de 21 de dezembro de 2000, exerce ações para coordenar e integrar as atividades de inteligência de segurança 

pública em todo o País, bem como suprir os governos federal e estaduais de informações que subsidiem a tomada 

de decisões neste campo. Para estes fins tem como Agência Central do SISP a Diretoria de Inteligência, cujas 

competências estão estabelecidas na Resolução nº 1, de 15 de julho de 2009, que regulamenta o Subsistemas e que 

desenvolve suas atribuições obedecidas a política, as diretrizes e as normatizações definidas pelo Conselho 

Especial do SISP. 

A DFNSP atua desenvolvendo atividades de inteligência operacional e gestão das informações produzidas pelos 

órgãos de segurança pública, em consonância com as atividades da Diretoria de Inteligência da SENASP, 

produzindo conhecimentos que possibilitem a tomada de decisões eficientes e oportunas. 

A DIOP, por intermédio de seus coordenadores de operações locais, estabeleceu um processo de atuação integrada 

desenvolvido para auxiliar na construção de uma rotina de planejamento, objetivando otimizar recursos e 

concentrar esforços em objetivos comuns e estratégias bem definidas, com a participação direta de todas as 

instituições envolvidas e impactadas nas operações de segurança pública. 

O Departamento de Políticas, Programas e Projetos da SENASP atua articulando e promovendo a execução de 
ações e projetos estratégicos de segurança pública focados na modernização e fortalecimento das Polícias 
Militares, Polícias Civis, Corpos de Bombeiros Militares, Guardas Municipais e Órgãos Oficiais de Perícia 
Criminal, com vistas à melhora dos serviços de segurança pública entregues à sociedade brasileira. As ações e 
projetos da CGMISP junto aos Estados e Municípios estão consubstanciados em parcerias (convênios e acordos 
de cooperação técnica) e doações, devidamente alinhadas aos princípios, diretrizes e objetivos estratégicos da 
Política Nacional de Segurança Pública – PNaSP. 
A equipe envolvida com a gestão de ações integradas atua por meio do planejamento em conjunto com os órgãos 

federais e estaduais diversos planejamentos estratégicos, que subsidiam a elaboração dos planejamentos táticos das 

instituições, bem como a execução operacional integrada nas localidades envolvidas com as diversas operações, 

focadas na redução de homicídios, enfrentamento ao contrabando e descaminho, enfrentamento a roubos a bancos 

e diversas outras modalidades criminosas, a partir de demandas, constatações e diagnósticos do próprio governo 

federal e dos entes federados envolvidos. 

   Fonte: CGESP/Senasp. 
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Quadro 3.5 - B -: Macroprocesso Finalístico Gestão do Conhecimento em Segurança Pública 

SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 

Macroprocesso 2 

Gestão do conhecimento em Segurança Pública 

Unidades envolvidas no macroprocesso 

DINT, DEPAID, DPSP 

Descrição do Macroprocesso 

Conjunto de processos executados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública cujo enfoque está na produção, 

fomento e disseminação de conhecimentos específicos em Segurança Pública, proporcionando maior transparência 

para a sociedade e contribuindo para a capacitação de atores importantes. 

Processos relacionados na Unidade  

- Fomentar e disseminar conhecimento de temas afetos à segurança pública; 

- Produzir e fomentar estudos em segurança pública; 

- Fomentar a indução e a disseminação de ações de valorização de pessoal de segurança pública; 

- Promover capacitações em Segurança Pública; 

- Desenvolver, revisar e atualizar doutrina em Segurança Pública. 

Principais insumos do macroprocesso na Unidade 

- Sistemas para registros de boletins de ocorrência, de registro de procedimentos policiais e de atendimento e 

despacho de emergência; 
- Consultorias nas diversas áreas de segurança pública e prevenção social à criminalidade; 

- Informações produzidas por parceiros estratégicos integrantes da Rede Nacional de Qualidade de Vida para os 

Profissionais de Segurança Pública; 
- Pesquisas em segurança pública; 

- Demandas do Congresso Nacional e das Instituições de Segurança Pública; 

- Proposições legislativas. 

Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 

- Unidades Federativas; 

- Congresso Nacional; 

- Instituições de segurança pública; 

- Coordenação-Geral do SINESP; 

- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA; 

- Núcleos de estatística das secretarias de Segurança Pública; 

- Instituições de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública e Academias de Polícia; 

- Rede Nacional de Qualidade de Vida para os Profissionais de Segurança Pública.  

Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 

- Dados de segurança pública consolidados e disponibilizados, relatórios de diagnóstico elaborados; 

- Pesquisas e estudos em segurança pública; 

- Cursos produzidos e atualizados; 

- Profissionais de segurança pública capacitados e valorizados; 
- Material didático elaborado, procedimentos operacionais padrão realizados, normas técnicas elaboradas; 

- Dados e informações de segurança pública, prisionais e sobre drogas sistematizados; 
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- Estatísticas criminais; e 

- Analises das propostas legislativas sobre temas afetos à segurança pública. 

Principais Clientes do macroprocesso na Unidade 

- Sociedade; 

- Unidades da Federação e Órgãos e Instituições Públicas; 

- SENASP, DPRF, DPF, SENAD e DEPEN;  

- Profissionais de segurança pública. 

Subunidade responsável 

DEPAID 

Principais parceiros externos do macroprocesso na Unidade 

- Unidades Federativas; 

- Instituições de Segurança Pública, de Ensino Superior e de Ensino em Segurança Pública; 

- Núcleos de estatísticas; e  

- Secretarias de Segurança Pública. 

Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso 

O Macroprocesso “Gestão do conhecimento em Segurança Pública” é promovido pelas pesquisas, estudos, produção 

do conhecimento, ações de capacitação e valorização profissional, sistematização de dados criminais, prisionais e 

sobre drogas.  Todas essas ações são materializadas pelos processos da DEPAID. 

A valorização e qualificação dos profissionais da área de segurança pública é materializada por meio de cursos e 

capacitações ministrados nas modalidades presencial e à distância. 

No exercício de 2017, o acesso e a democratização do ensino superior também foi promovido pelo “Curso Superior 

de Tecnologia em Segurança Pública”, realizado na plataforma da Rede EaD/SENASP e em parceria com o Instituto 

Federal do Mato Grosso (IFMT). Na referida capacitação, foram graduados 247 policiais civis e militares do Estado 

do Mato Grosso. 

A Coordenação-Geral de Políticas e Legislação em Segurança Pública atua na elaboração, proposição e formulação 

de políticas, programas e projetos de segurança pública, realizando estudos e análises de proposições legislativas 

relativas à segurança pública objetivando aperfeiçoamento do ordenamento jurídico em consonância aos interesses 

da Secretaria Nacional de Segurança Pública. 

A Diretoria de Inteligência ofereceu suporte para o treinamento, adaptação, estágio, qualificação, requalificação e 

aperfeiçoamento dos profissionais de inteligência de segurança pública integrantes do SISP, focado na eficiência, 

eficácia e efetividade as atribuições que lhes competem segundo as regras aplicáveis à ISP. 

   Fonte: CGESP/Senasp. 

  



Relatório de Gestão Senasp 2017  
 

33 

 

Quadro 3.5 - C -: Macroprocesso Finalístico Gestão de Investigações e Operações em Segurança Pública 

SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 

Macroprocesso 3 

Gestão de investigações e operações em segurança pública 

Unidades envolvidas no macroprocesso 

DINT, DIOP, DFNSP 

Descrição do Macroprocesso 

Retrata o trabalho no Ministério da Justiça e Segurança Pública na execução de operações de segurança da sociedade, 

incluindo fronteiras, grandes eventos, rodovias federais e áreas de interesse da União. 

Processos relacionados na Unidade  

- Planejar e desenvolver operações da Força Nacional 

Principais insumos do macroprocesso na Unidade 

- Demanda dos Estados da Federação que necessitam de apoio para fazer frente à conjuntura crítica, visando o 

restabelecimento da ordem. 

Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 

- Unidades Federativas e Instituições de Segurança Pública dos Estados. 

Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso 

- Profissionais mobilizados e desmobilizados; 

- Movimentação do profissional; 

- Interação entre os entes envolvidos realizada; 

- Banco de dados organizado; 

- Ações executadas; 

- Relatório final emitido. 

Principais Clientes do macroprocesso na Unidade 

- Sociedade; 

- Unidades Federativas. 

Subunidade responsável 

DFNSP 

Principais parceiros externos do macroprocesso na Unidade 

- Unidades Federativas; 

- Instituições de Segurança Pública e Prisionais; 

- Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA. 

Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso 
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A Força Nacional de Segurança Pública – FNSP, criada por força do Decreto nº 5.289, de 29 de novembro de 2004, 
é um programa de cooperação federativa, no qual a União pode firmar convênio com os estados e o Distrito Federal 
para executar atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas 
e do patrimônio, na forma da Lei nº 11.473, de 10 de maio de 2007.  

Conforme previsão legal, a FNSP desenvolve atividades de cooperação federativa em caráter consensual e sob a 
coordenação conjunta da União e do Ente convenente, compreendendo policiamento ostensivo; cumprimento de 
mandados de prisão; cumprimento de alvarás de soltura; guarda, vigilância e custódia de presos; serviços técnico-
periciais, qualquer que seja sua modalidade; registro de ocorrências policiais; atividades relacionadas à segurança 
dos grandes eventos; atividades de inteligência de segurança pública; atividades de coordenação de ações e 
operações integradas de segurança; auxílio na ocorrência de catástrofes ou desastres coletivos, inclusive para 
reconhecimento de vitimados; apoio a ações que visem à proteção de indivíduos, grupos e órgãos da sociedade que 
promovam e protejam os direitos humanos e as liberdades fundamentais e apoio às atividades de conservação e 
policiamento ambiental, apoiando ações de fiscalização ambiental desenvolvidas por órgãos federais, estaduais, 
distritais e municipais na proteção do meio ambiente;  

Deste modo, o emprego da Força Nacional pode se dar em qualquer parte do território nacional, mediante 
solicitação expressa do respectivo Governador de Estado ou do Distrito Federal, em situações emergenciais, quando 
o poder local ou órgão responsável esgota sua capacidade de resposta e necessita de apoio para fazer frente à 
conjuntura crítica e restabelecer a normalidade, conforme autorização de Portaria do Ministro da Justiça. 

   Fonte: CGESP/Senasp. 
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Quadro 3.5 - D -: Macroprocesso Finalístico Execuções Descentralizadas 

 

SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 

Macroprocesso 4 

Execuções descentralizadas 

Unidades envolvidas no macroprocesso 

DEPAID, DFNSP, DIAD 

Descrição do Macroprocesso 

Retrata a atuação do Ministério da Justiça e Segurança Pública na realização de parcerias estratégicas, onde muitas 
ações das áreas finalísticas do órgão são executadas e que viabilizam a execução das políticas públicas, afetas ao 
Ministério, em todo território nacional. 

Processos relacionados na Unidade  

- Gerir transferência entre órgãos federais; 
- Gerir transferências voluntárias (contrato de repasse, convênio, TP); 
- Gerir ajustes e acordos de cooperação técnica. 

Principais insumos do macroprocesso na Unidade 

- Recursos orçamentários e financeiros da SENASP; 
- Emendas parlamentares impositivas; 
- Editais e portarias de regulação de transferências voluntárias no âmbito da SENASP. 

Principais fornecedores do macroprocesso na Unidade 

- CGOFIN/MJ; 

- Diretorias finalísticas da SENASP;  

- Convenentes. 

Principais produtos e/ou serviços do macroprocesso na Unidade 

- Transferências realizadas; 

- Transferências voluntárias realizadas e com prestação de contas encerradas; 

- Acordos de cooperação técnica encerrados; 

- Acompanhamento da execução dos instrumentos; e 

- Prestação de Contas analisadas. 

Principais Clientes do macroprocesso na Unidade 

- Unidades do Ministério da Justiça;  

- Estados da Federação;  

- Órgãos e/ou instituições parceiras, públicas ou privadas, nacionais ou internacionais;  

- Profissionais de Segurança Pública;  

- Instituições de Ensino de Segurança Pública. 

Subunidade responsável 

DIAD 

Principais parceiros externos do macroprocesso na Unidade 

Entes públicos e entidades públicas dos governos estaduais e municipais. 

Descrição sucinta de sua condução do macroprocesso 
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No exercício de 2017, a condução do macroprocesso ocorreu mediante a operacionalização de sistemas estruturantes 
do Governo Federal, SIOP, SIAFI e SICONV – com a formalização apenas de Convênios decorrentes de emendas 
parlamentares impositivas, abrangendo, ainda, o monitoramento, acompanhamento e fiscalização, bem como a 
análise de prestações de contas e a instauração de tomadas de contas especiais. 

   Fonte: CGESP/Senasp. 
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4. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS 

 

 Neste capítulo, será apresentado o Planejamento Estratégico do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública sob a perspectiva da Secretaria Nacional de Segurança Pública, bem como os 
desempenhos orçamentário e operacional do exercício. 

 

4.1 Planejamento Organizacional 

 O Planejamento Estratégico do Ministério da Justiça e Segurança Pública 2015-2019, aprovado 
pela Portaria MJ nº 1.500, de 16 de setembro de 2015, e atualizado pela Portaria MJ nº 675, de 14 de 
agosto de 2017, contempla o Planejamento da Secretaria Nacional de Segurança Pública e é estruturado 
por intermédio dos seguintes documentos referenciais: 

a. Mapa Estratégico; 

b. Cadeia de Valor; 

c. Indicadores Estratégicos e Metas; e  

d. Carteira de Projetos Estratégicos. 

 Compõem o planejamento 15 (quinze) Objetivos Estratégicos, divididos entre as perspectivas 
Sociedade e Governo, Habilidades e Fundamentos, conforme representado no Mapa Estratégico: 

 

               Figura 4.1 - A -:  Mapa Estratégico do Ministério da Justiça e Segurança Pública 

 
                Fonte: Planejamento Estratégico MJ 2015-2019. 
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Ao longo do ano de 2017, deu-se continuidade ao Planejamento Estratégico do MJ 2015-2019, 
com a revisão dos objetivos, indicadores, metas e projetos estratégicos. Importa destacar que a 
repactuação foi impactada por duas transições ministeriais durante o ano de 2017. O conteúdo do 
planejamento estratégico foi detalhado pela Portaria SE nº 1.684, de 10 de novembro de 2017, e 
revisado pela Portaria SE nº 1.775, de 8 de dezembro de 2017, no boletim de serviço.  

Com relação ao monitoramento da estratégia, a mensuração do desempenho é alicerçada em dois 
pilares básicos: i) os indicadores de desempenho dos objetivos estratégicos; e, ii) o acompanhamento 
dos projetos estratégicos da carteira. Nesse sentido, os indicadores revelam o próprio atingimento dos 
objetivos, enquanto a mensuração do andamento dos projetos estratégicos indica o grau de êxito na 
consecução das iniciativas voltadas para a transformação exigida pelos objetivos. 

Com a revisão de alguns elementos da estratégia durante o processo de repactuação, está em fase 
de organização a sistemática de monitoramento dos indicadores e projetos estratégicos, bem como o 
detalhamento dos planos de gerenciamento dos projetos estratégicos. Diante disso, prevê-se a 
continuidade dos ritos de monitoramento do planejamento estratégico para o início de 2018. 

 

4.1.1 Descrição Sintética dos Objetivos do Exercício 

 Dos 15 (quinze) Objetivos Estratégicos constantes do Plano Estratégico do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública apenas 4 (quatro) possuem vinculação direta com a atuação da Secretaria 
Nacional de Segurança Pública, são eles: 

 Objetivo Estratégico 1. Reduzir homicídios: objetivo com foco no aprimoramento da gestão 
integrada de segurança pública para reduzir a taxa de homicídios no país. A SENASP é a principal 
responsável pelo alcance desse objetivo, a partir da gestão do Plano Nacional de Segurança Pública - 
PNSP, o qual inclui a participação de outras unidades internas, como, dentre outros órgãos, o DEPEN 
e a SNJ. As ações e projetos que deverão ser executados para que o objetivo seja alcançado envolvem: 
Modernizar e expandir o Sistema AFIS (Automated Fingerprint Identification System), Equipar as 
unidades de perícia na área de balística forense, Fortalecer a Rede Integrada de Bancos de Perfis 
Genéticos – RIBPG, Implementar Centros Regionais de Excelência em Perícias Criminais e Fronteira 
Integrada. 

           Quadro 4.1.1 - A -: Indicadores do Objetivo 1 
INDICADOR 

ESTRATÉGICO  
FINALIDADE  

META 
ESTRATÉGICA  

UNIDADE 
RESPONSÁVEL 

Quantidade de 
Instituições de Segurança 
Pública beneficiadas com 

convênios/doações 

Fortalecimento das 
instituições de segurança 

pública, através da melhoria 
das condições de trabalho dos 

profissionais de segurança 
pública. 

Contemplar 
instituições nas 27 

UF's 
SENASP 

Implementação de 
centros regionais de 
referência em perícia 

criminal 

Verificar a implementação dos 
centros regionais de perícia, 

visando a melhoria da 
capacidade de produção de 

provas periciais pelos estados. 

5 novos centros SENASP 

Instalação de laboratório 
de DNA nas UFs que 
ainda não possuem 

Medir a realização da 
equipagem dos órgãos 

periciais dos Estados que 
ainda não possuem 

laboratórios de DNA, visando 
às condições mínimas 

necessárias à implantação e 
funcionamento dos 

5 novos laboratórios SENASP 



Relatório de Gestão Senasp 2017  
 

39 

 

INDICADOR 
ESTRATÉGICO  

FINALIDADE  
META 

ESTRATÉGICA  
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 
laboratórios de DNA, para a 
elucidação de homicídios, 
feminicídios e violência à 

mulher, bem como 
proporcionando a sua adesão à 
Rede Integrada de Bancos de 

Perfis Genéticos. 

Número de condenados 
com perfil genético 

coletado 

Mensurar o cumprimento da 
legislação em relação ao DNA 

dos condenados por crimes 
violentos. 

50% SENASP 

Número de banco de 
dados papiloscópicos 

integrados com o AFIS 

Mensurar a integração da base 
de dados do Sistema 

Automatizado de Identificação 
de Impressões Digitais - AFIS 
com dados papiloscópicos de 

institutos de identificação, 
IML, institutos de 

criminalística dos Estados, 
com a finalidade de comparar 

dados de criminosos. 

Integrar as 27 bases 
de identificação civil 
dos estados ao AFIS 

SENASP 

           Fonte: Planejamento Estratégico MJ 2015-2019 
 

Objetivo Estratégico 3. Fortalecer o enfrentamento à criminalidade com enfoque em 
organizações criminosas, tráfico, corrupção, lavagem de dinheiro e atuação na faixa de fronteira: 
objetivo com foco na gestão estratégica e integrada de operações na faixa de fronteira e para o 
enfrentamento à criminalidade, ao tráfico, à corrupção e à lavagem de dinheiro. As principais unidades 
contribuintes para o êxito desse objetivo são o DPF, a SENASP e a SNJ. O DPF contribui com este 
objetivo por meio de ações e projetos no âmbito da segurança pública, visando à redução da 
criminalidade, em especial quanto a prevenção e repressão às drogas ilícitas (notadamente cocaína e 
drogas sintéticas), bem como da modernização da solução SINAPSE Busca e SINAPSE BI. A SNJ 
contribui com este objetivo por meio da execução de ações e projetos provenientes da sua participação 
no âmbito da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro – ENCCLA, em 
conjunto com outros órgãos e entidades, além da implementação dos Laboratórios de Lavagem de 
Dinheiro e fortalecimento e ampliação da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia - Rede-LAB. 
A SENASP contribui com ações voltadas ao projeto Análise Estratégica de Inteligência. 

         Quadro 4.1.1 - B -: Indicadores Objetivo 3 
INDICADOR 

ESTRATÉGICO  
FINALIDADE  

META 
ESTRATÉGICA  

UNIDADE 
RESPONSÁVEL 

Quantidade de operações 
especiais de polícia 

judiciária deflagradas 
pela Polícia Federal 

Mensurar o esforço de atuação 
da Polícia Federal relativo à 

quantidade de Operações 
Especiais de Polícia Judiciária 

deflagradas no período sob 
apuração. Essas operações são 

aquelas executadas com o 
emprego de uma ou mais 

técnicas especiais de 
investigação como 

monitoramento telemático, 
monitoramento telefônico, 
captação e interceptação 

ambiental de sinais, análise de 

2015: 390 operações 
especiais 

2016: 398 operações 
especiais 

2017: 577 operações 
especiais 

2018: 577 operações 
especiais 

2019: 577 operações 
especiais 

DPF 
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INDICADOR 
ESTRATÉGICO  

FINALIDADE  
META 

ESTRATÉGICA  
UNIDADE 

RESPONSÁVEL 
material obtido através da 

quebra de sigilo financeiro e 
fiscal ou atuação conjunta com 

outros órgãos públicos que 
possuam o número dos 
mandados de busca e 

apreensão, de prisões ou de 
conduções coercitivas 

somados superior a 10 (dez) 
ordens judiciais na etapa de 

deflagração. 

Agentes públicos 
capacitados no combate 

à Corrupção e à 
Lavagem de Dinheiro 

Capacitação de agentes 
públicos envolvidos no 
combate à corrupção e à 
lavagem de dinheiro nos 

cursos do Programa Nacional 
de Capacitação e Treinamento 
para o Combate à Corrupção e 

à Lavagem de Dinheiro - 
PNLDs presencial e à 

distância (PNLD-EAD), 
treinamentos da Rede-Lab e 

seminários 

2.000 até 2017 
2.300 até 2018 
2.600 até 2019 

SNJ 

Laboratórios de 
Tecnologia contra 

Lavagem de Dinheiro em 
funcionamento 

Acompanhar a implementação 
dos Laboratórios de 

Tecnologia contra Lavagem 
de Dinheiro. 

2015: 43 
2016: 56 
2017: 57 
2018: 59 
2019: 59 

SNJ 

Número de operações 
integradas e fiscalizações 

efetivadas 

Identificar a efetividade da 
atuação policial na área de 

fronteira. 

Aumentar o número 
de operações e 

fiscalizações em 10% 
SENASP 

Quantidade de Relatórios 
de Inteligência 

elaborados 

Mensurar a quantidade de 
Relatórios de Inteligência 
produzidos sobre temas de 

interesse do objetivo 
estratégico. 

Elaboração de 1 
Relatório de 

Inteligência por mês 
sobre os seguintes 

temas: 
1) Organizações 

Criminosas, incluindo 
aspectos prisionais; 
2) Tráfico de Drogas 

e Armas; 
3) Delitos 

Transfronteiriços. 

SENASP 

 Fonte: Planejamento Estratégico MJ 2015 – 2019. 
 

 

Objetivo Estratégico 5. Aperfeiçoar a coordenação estratégica em segurança pública: 
objetivo com foco no aprimoramento da coordenação estratégica em segurança pública, permitindo a 
estruturação de dados, relatórios, pesquisas e atuação conjunta dos atores do MJ dessa temática. A 
principal contribuição para esse objetivo é a promoção da Política Nacional de Segurança Pública - 
PNaSP como documento condicionante de mais alto nível do planejamento de ações destinadas à 
segurança pública coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por intermédio da 
SENASP. Além disso, a SENASP também atua na implementação de Centros Integrados Nacional e 
Regionais de Inteligência de Segurança Pública – CIISP-N e CIISP-R, da Base Nacional de 
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Inteligência de Segurança Pública – BNISP e do Sistema Nacional de Informações em Segurança 
Pública - SINESP. 

          Quadro 4.1.1 - C -: Indicadores Objetivo 5 
INDICADOR 

ESTRATÉGICO  
FINALIDADE  

META 
ESTRATÉGICA  

UNIDADE 
RESPONSÁVEL 

Quantidade de Centros 
Integrados de 

Inteligência de Seg. 
Pública (CIISP) 
implementados 

Acompanhar a implementação 
de estruturas integradas de 
inteligência de segurança 

pública em âmbito nacional e 
regionais. 

1 CIISP Nacional e 5 
regionais 

SENASP 
 

Estados com sistema 
informatizado de boletim 
de ocorrência integrados 

ao SINESP 

Identificar o número de bases 
de dados estaduais integradas 
ao Sinesp, considerando os 
sistemas para: registro de 

ocorrência, termo 
circunstanciado de ocorrência, 

atendimento de ocorrências 
emergenciais e inquérito 

policial. São considerados 
indicadores operacionais: i) 

"Aceite" de uma das soluções 
do SINESP; ii) Assinatura de 
Matriz de Responsabilidade; 

iii) Levantamento de 
requisitos técnicos; iv) 

Implantação/Integração; v) 
Capacitação / Alinhamento 

Técnico. 

27 estados com todos 
os indicadores 
operacionais 
percorridos. 

SENASP 
 

Fonte: Planejamento Estratégico MJ 2015 – 2019. 
 
Objetivo Estratégico 10. Aprimorar mecanismos de gestão do conhecimento e de 

preservação e difusão da memória arquivística nacional: objetivo que tem como foco a 
disseminação de conhecimento produzido pelas unidades do MJ a partir do aprimoramento de 
ferramentas. Todas as unidades finalísticas da Pasta contribuem com o alcance desse objetivo, pois 
possuem uma vertente de produção e disseminação do conhecimento a fim de mobilizar e capacitar os 
cidadãos nas temáticas tratadas. No entanto, por se tratar de tema afeto à sua competência, o AN possui 
ação específica de desenvolvimento e aperfeiçoamento do Sistema de Gestão de Documentos de 
Arquivo - SIGA da Administração Pública Federal. 

A Senasp possui ações vinculadas a esse objetivo, notadamente na execução de projetos e ações 
de disseminação do conhecimento voltado aos profissionais de segurança pública. 
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            Quadro 4.1.1 - D -: Indicadores Objetivo 10 
INDICADOR 

ESTRATÉGICO  
FINALIDADE  

META 
ESTRATÉGICA  

UNIDADE 
RESPONSÁVEL 

Quantidade de pessoas 
capacitadas externas ao MJ 

Mensurar o quantitativo de 
pessoas externas que o MJ 
capacita nas temáticas de 
competência do órgão. 

2.253.360 pessoas até 
2019 

SENACON: 13.000 
SENASP: 855.000 

CA: 400 
DPF: 13.500 

AN: 600 
DPRF: 1.200.000 

CADE: 60 
SNJ: 6.000 

DEPEN: 164.800 

SENACON / 
SENASP / CA / 

DPF / AN / DPRF 
/ CADE / SNJ / 

DEPEN 

Percentual de órgãos e 
entidades integrantes do 

SIGA com grau de 
desenvolvimento em 
gestão de documentos 

identificado 

Aplicar metodologia de 
diagnóstico para identificar o 
grau de desenvolvimento em 

gestão documental. O 
diagnóstico permitirá 

identificar os pontos críticos 
para o desenvolvimento da 
gestão de documentos na 
Administração Pública 

Federal, subsidiando a revisão 
e proposição de ações e 
diretrizes do Arquivo 

Nacional como órgão central 
do Sistema de Gestão de 

Documentos de Arquivo - 
SIGA. 

100% dos órgãos e 
entidades da 

Administração 
Pública Federal 

integrantes do SIGA 
com o grau de 

desenvolvimento em 
gestão documental 

identificado 

Arquivo Nacional 

Fonte: Planejamento Estratégico MJ 2015 – 2019. 
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4.1.2 Estágio de Implementação do Planejamento Estratégico 

 O planejamento estratégico do MJ foi estabelecido pela Portaria nº 1.500, de 16 de setembro 
de 2015, que se encontra disponível em: <http://justica.gov.br/Acesso/governanca/planejamento-
estrategico/planemento.>. 

No exercício de 2017, o planejamento foi repactuado em conjunto com todas as unidades do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública, englobando a revisão dos objetivos, indicadores, metas e 
projetos estratégicos, e aprovação pela Portaria nº 675, de 14 de agosto de 2017. 

A repactuação incluiu a execução de várias etapas, que foram cumpridas em um esforço de 
alinhamento das informações relativas ao planejamento estratégico vigente às novas demandas da alta 
administração, renovada por duas vezes durante o ano de 2017. Essas etapas incluíram, primeiramente, 
o alinhamento das propostas de repactuação feitas pelas unidades com a expectativa do Ministro da 
Justiça e Segurança Pública, de modo que ocorreram algumas alterações nos objetivos, indicadores, 
metas e projetos estratégicos. Após essa etapa de alinhamento, houve a aprovação do planejamento 
estratégico pelo Ministro e detalhamento dos projetos estratégicos pelas unidades do MJ. 

A expectativa é que se retome os ciclos de monitoramento da estratégica no início de 2018, momento 
em que se acompanhará a evolução do planejamento estratégico do MJ, de forma a criar uma 
integração entre as unidades e viabilizar discussões que agregam valor para a tomada de decisões que 
podem impactar diretamente o desenvolvimento da estratégia no órgão. 

No âmbito da Senasp, em específico, o realinhamento foi importante para adequação dos 
objetivos, indicadores metas e projetos do Plano Nacional de Segurança Pública, instituido pela 
Portaria MJ nº 182, de 22 de fevereiro de 2017, ao Planejamento Estratégioco do MJ. 

 

4.1.3 Vinculação dos planos da unidade com as competências  

O Programa 2081 - Justiça Cidadania e Segurança Pública, do Plano Plurianual 2016-2019, 
demonstra claro alinhamento com as competências da Senasp, definidas pelo art. 15 do Decreto nº 
9.150, de 4 de setembro de 2017, especialmente quanto aos seguintes Objetivos: 

I. 1039 - Promover a redução de homicídios com foco em populações vulneráveis e atuação 
integrada em áreas críticas; 

II.  1041 - Fortalecer o enfrentamento à criminalidade, com ênfase nas organizações criminosas, 
tráfico, corrupção, lavagem de dinheiro e atuação na faixa de fronteira; e 

III.  1044 - Aperfeiçoar a coordenação estratégica e a atuação integrada das forças de segurança 
pública e instituições parceiras. 

 

Na mesma senda, o Planejamento Estratégico do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
alinhado outrossim às competências definidas pelo Regimento Interno da Senasp, instituído pela 
Portaria MJ nº 1.185, de 20 de dezembro de 2017, que revogou a Portaria MJ nº 1.821, de 13 de outubro 
de 2016, coloca a Secretaria Nacional de Segurança Pública como principal ator da Gestão da Política 
Integrada de Segurança Pública, da Coordenação Estratégica em Segurança Pública e da Gestão do 
Conhecimento em Segurança Pública.  

De forma transversal, as competências da Senasp estão direcionadas à promoção da articulação 
e integração dos órgãos de segurança pública com foco na prevenção social e controle da violência e 
da criminalidade, conforme incisos I e III, do art. 15, do Decreto nº 9.150, de 2017. 
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O estímulo à cooperação federativa, à integração das atividades de inteligência de segurança 
pública, à coordenação dos Centros Integrados de Comando e Controle e ao acompanhamento da 
atuação dos Conselhos Regionais de Segurança Pública são exemplos de competências que direcionam 
a Senasp para atuar no aperfeiçoamento da coordenação estratégica e integrada no âmbito da segurança 
pública. 

Ademais, a gestão do conhecimento em segurança pública encontra suporte nas incumbências 
de realizar e fomentar estudos e pesquisas destinados à redução da violência e de promover o ensino e 
a capacitação dos profissionais de segurança pública, conforme preveem os incisos V e VI do art. 15, 
do Decreto nº 9.150, de 2017. 

Por fim, o Plano Nacional e Segurança Pública (PNSP) consolida igualmente como objetivo a 
redução de homicídios dolosos, feminicídio e violência contra a mulher e o combate integrado à 
criminalidade organizada transnacional, estabelecendo, portanto, clara correspondência com as 
competências da Senasp, notadamente quanto à promoção da articulação e integração no âmbito da 
segurança pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Gestão Senasp 2017  
 

45 

 

4.2. Formas e Instrumentos de Monitoramento da Execução dos Resultados dos Planos 

 

4.2.1 Acompanhamento e monitoramento dos objetivos e indicadores do Planejamento 
Estratégico 

 O processo de monitoramento do Plano Estratégico do Ministério da Justiça e Segurança 
Pública é conduzido pelo Comitê de Governança Estratégica (CGE), conforme Portaria MJ nº 378 de 
11 de maio de 2017, do qual a Senasp é membro. 

 O CGE tem por atribuição a avaliação e monitoramento periódico do Plano Estratégico, com o 
intuito de acompanhar a implementação da estratégia, identificar possíveis desvios e implementar 
ações corretivas, visando ao alcance dos objetivos estratégicos. 

 O rito de monitoramento instituído consiste em reuniões sistemáticas, que permitem o 
compartilhamento de informações e a interação entre os seus participantes. Foi estabelecido de forma 
a integrar as rotinas de gestão das principais entregas das políticas públicas, por meio da mensuração 
dos objetivos estratégicos, dos indicadores e das metas, bem como na consecução dos projetos da 
carteira estratégica. 

 Compõem a sistemática de monitoramento: 

a. Reunião de Status Report – RS (Mensal): Consiste na apresentação dos resultados dos 
indicadores e projetos de objetivos estratégicos das unidades; e 

b. Reunião de Avaliação da Estratégia – RAE (Quadrimestral): Consiste em reunião de 
avaliação de alto nível decisório, onde os resultados institucionais são discutidos e 
avaliados, oportunizando possíveis revisões da estratégia. 

 O propósito é viabilizar discussões que agregam valor para a tomada de decisões que podem 
impactar diretamente o desenvolvimento da estratégia no órgão, apoiando, sobretudo, a gestão de 
outros instrumentos, como, por exemplo, o PPA. Com isso, objetiva-se implementar gradualmente 
rotinas que oportunizem o amadurecimento da gestão estratégica do órgão, focada em resultados. 

 O monitoramento do planejamento estratégico foi suspenso em 2017, em decorrência da 
referida repactuação, revisão do modelo de governança e estabelecimento de novo formato das 
instâncias e da periodicidade de monitoramento. 

 

4.2.2 Acompanhamento e monitoramento dos objetivos e indicadores do PPA 

No que tange ao monitoramento do Plano Plurianual, a Senasp utiliza o Sistema Integrado de 
Planejamento e Orçamento – SIOP, como plataforma para o acompanhamento e registros sobre o 
andamento dos Objetivos, Metas e Iniciativas do plano. A Coordenação-Geral de Gestão Estratégica e 
Inovação Institucional do Ministério da Justiça (CGGE/MJ), é a responsável por coordenar as 
atividades junto as áreas finalísticas para apuração dos resultados alcançados. 

As informações registradas no SIOP são referências para a elaboração de documentos oficiais 
do Governo, como a Prestação de Contas da Presidência da República, o Relatório de Gestão e a 
elaboração de Avaliação do PPA, além de serem importantes para a comunicação das realizações do 
Governo à sociedade. 

Os resultados alcançados pelos Objetivos, metas e iniciativas do PPA no exercício de 2017 estão 
apresentados no item “Desempenho Orçamentário” deste Relatório. 
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4.3 Desempenho Orçamentário  

 

4.3.1 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da 
unidade 

 Este subitem informa sobre o desempenho da UPC na execução das ações fixadas na Lei 
Orçamentária Anual – LOA.  

Ações do OFSS  
 

Quadro 4.3.1 - A -: Ações relacionadas a programa temático do PPA de responsabilidade da UPC – OFSS 

Identificação da Ação 
Responsabilidade da UPC 
na execução da ação 

(X) Integral      (     ) Parcial 

Código 20UD                                                                             Tipo: Atividade 
Título Prevenção Social à Violência e à Criminalidade 
*Iniciativa  

Objetivo 
Promover a redução de homicídios com foco em populações vulneráveis e atuação integrada 
em áreas críticas.                          Código: 1039 

Programa Justiça, Cidadania e Segurança Pública       Código: 2081                Tipo:  Temático 
Unidade Orçamentária 30101 
Ação Prioritária (     )Sim   (X) Não Caso positivo: (   ) PAC   (   ) Brasil sem Miséria (   ) Outras 

Lei Orçamentária do exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 
3.182.787 3.482.787 2.982.787 2.488.771 2.488.771 0 494.016 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Meta 
Prevista Reprogramada Realizada 

Projeto Apoiado Unidade 11 11 2 
 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  
 Valor em 1º 

janeiro  
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 
medida 

Realizada 

562.972 442.570 0 Projeto Apoiado Unidade 2 
Fonte: SIOP 

* No PPA 2016-2019 a conexão se dá por meio de Objetivo (PPA) e Ações (LOA). Logo a informação sobre a 
Iniciativa não é informada, devido à perda deste liame que existia com a ação. 
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Identificação da Ação 
Responsabilidade da UPC 
na execução da ação 

(X) Integral      (     ) Parcial 

Código 8855                                                                                     Tipo: Atividade 
Título Fortalecimento da Política Nacional de Segurança Pública 

Objetivo 
Promover a redução de homicídios com foco em populações vulneráveis e atuação integrada 
em áreas críticas.                             Código: 1039 

Programa Justiça, Cidadania e Segurança Pública          Código:  2081                 Tipo: Temático 
Unidade Orçamentária 30101 
Ação Prioritária (     )Sim (X)Não Caso positivo: (   ) PAC   (   ) Brasil sem Miséria (   ) Outras 

Lei Orçamentária do exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 
276.739.349 209.698.926 119.284.389 0 0 0 119.284.389 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Meta 
Prevista Reprogramada Realizada 

Projeto Apoiado Unidade 212 190 148 
 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  
 Valor em 1º 

janeiro  
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 
medida 

Realizada 

59.485.207 55.808.106 (900.000) Projeto Apoiado Unidade 3 
Fonte: SIOP. 

 
Identificação da Ação 

Responsabilidade da UPC 
na execução da ação 

(X) Integral      (     ) Parcial 

Código 8858                                                                                                  Tipo: Atividade 
Título Valorização de Profissionais e Operadores de Segurança Pública 

Objetivo 
Aperfeiçoar a coordenação estratégica e a atuação integrada das forças de segurança pública 
e instituições parceiras.                                 Código: 1044 

Programa Justiça, Cidadania e Segurança Pública        Código: 2081                      Tipo: Temático 
Unidade Orçamentária 30101 
Ação Prioritária (     )Sim (X) Não Caso positivo: (   ) PAC   (   ) Brasil sem Miséria (   ) Outras 

Lei Orçamentária do exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 
1.249.538 1.430.000 520.000 0 0 0 520.000 

Execução Física 
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Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Meta 
Prevista Reprogramada Realizada 

 Profissional Capacitado Unidade 521 501 300 
 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  
 Valor em 1º 

janeiro  
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 
medida 

Realizada 

2.442.878 320.520 0 Profissional Capacitado Unidade 0 
Fonte: SIOP 

Identificação da Ação 
Responsabilidade da UPC 
na execução da ação 

(X) Integral      (     ) Parcial 

Código 20ID                                                                                               Tipo: Atividade 
Título Apoio à Modernização das Instituições de Segurança Pública 

Objetivo 
Aperfeiçoar a coordenação estratégica e a atuação integrada das forças de segurança pública 
e instituições parceiras.                     Código: 1044 

Programa Justiça, Cidadania e Segurança Pública        Código:  2081                Tipo: Temático 
Unidade Orçamentária 30911 
Ação Prioritária (     ) Sim (X) Não Caso positivo: (   ) PAC   (   ) Brasil sem Miséria (   ) Outras 

Lei Orçamentária do exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 
452.722.263 430.311.757 210.999.013 1.932.147 1.932.147 0 209.066.866 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Meta 
Prevista Reprogramada Realizada 

 Projeto Apoiado Unidade 569 399 269 
 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  
 Valor em 1º 

janeiro  
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 
medida 

Realizada 

88.705.255 55.091.315 (26.155.016) Projeto Apoiado Unidade 12 
Fonte: SIOP. 

 

Análise Situacional - Ações 20UD, 8855, 20ID e 8858  

Preliminarmente, cabe esclarecer que as metas previstas para as Ações 20UD, 8855 e 20ID – 
Projeto Apoiado2 - são alteradas por meio de emendas parlamentares, quando da aprovação da LOA, 
cuja gestão a Senasp não tem controle. Sendo assim, os valores informados para as metas previstas 
não correspondem ao planejado pela Secretaria. 

                                                 
2 Projeto Apoiado são projetos voltados para os estados e municípios que são apoiados pelos parlamentares por meio de 
emendas parlamentares individuais ou de bancadas. 
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Quanto ao realizado, adota-se o seguinte procedimento: se o orçamento da emenda for 
empenhado, considera-se executada a quantidade indicada pelo parlamentar. Ou seja, a meta não 
realizada corresponde à quantidade informada pelo parlamentar, quando proposta a emenda, cujo valor 
não foi empenhado pela Senasp no exercício. 

No que tange à execução orçamentária, faz-se os seguintes esclarecimentos: 

Na Ação 20UD, 27,56% correspondeu a recurso de emenda parlamentar, mas apenas um 
convênio foi firmado, o que correspondeu a uma meta realizada. A outra realização se refere aos 
repasses efetuados, com recursos do próprio orçamento da Senasp, ao Banco do Brasil, com vistas a 
atender aos beneficiários das indenizações da Campanha Nacional do Desarmamento, que retiram os 
valores relativos as armas devolvidas, por meio de terminais de autoatendimento do Banco. 

A Ação 8855 apoiou projetos alinhados às diretrizes da Política Nacional de Segurança Pública, 
com foco na modernização de órgãos e instituições de segurança pública, tendo sido adquiridos coletes 
balísticos, armamentos, viaturas e equipamentos de informática a serem doados aos Estados, bem 
como transferiu recursos aos estados, por meio de convênios. 

Do seu orçamento, 95% corresponderam a recursos oriundos de Emendas Parlamentares, cuja 
execução foi realizada por meio de Transferências Voluntárias (celebração de convênios e contratos 
de repasses).  

Os Restos a pagar não processados correspondem aos convênios firmados e às licitações 
realizados no final de 2017, cuja execução ocorrerá a partir de 2018. 

Quando à Ação 20ID, 99,5% do orçamento são relativos a Emendas Parlamentares Individuais 
e de Bancadas Impositivas, as quais foram executadas mediante a celebração de convênios e contratos 
de repasses com Entes Federados. 

No que se refere à Ação 8858, a meta “profissional capacitado” corresponde à quantidade 
informada pelo parlamentar quando da proposta de emenda ao orçamento, uma vez que o recurso desta 
ação, em 2017, foi 100% proveniente de emenda parlamentar individual ou de bancada. 

Para o cálculo da meta realizada considerou-se a quantidade prevista nos convênios firmados 
com o recurso das respectivas emendas. Ou seja, ela está relacionada ao quantitativo planejado 
constante no instrumento, o que não garante que de fato serão 300 profissionais capacitados, pois a 
execução dos convênios somente ocorrerá nos exercícios seguintes. 

Tal afirmação só seria possível após a conclusão da execução do convênio, a partir da aprovação 
da prestação de contas pela Senasp. Todavia, o quantitativo da meta não poderá ser atualizado no SIOP, 
para adequação ao efetivamente realizado. 
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Identificação da Ação 
Responsabilidade da UPC 
na execução da ação 

(X) Integral      (     ) Parcial 

Código 215R                                                                                                Tipo: Atividade 
Título Aperfeiçoamento da Gestão e Tecnologia da Informação 

Objetivo 
Aperfeiçoar a coordenação estratégica e a atuação integrada das forças de segurança pública 
e instituições parceiras.                     Código: 1044 

Programa Justiça, Cidadania e Segurança Pública        Código: 2081                       Tipo: Temático 
Unidade Orçamentária 30911 
Ação Prioritária (     ) Sim (X) Não Caso positivo: (   ) PAC   (   ) Brasil sem Miséria (   ) Outras 

Lei Orçamentária do exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 
27.285.000 27.285.000 27.047.218 16.348.677 16.348.677 0 10.698.542 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Meta 
Prevista Reprogramada Realizada 

 Projeto Apoiado Unidade 1 1 1 
 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  
 Valor em 1º 

janeiro  
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 
medida 

Realizada 

5.973.785 1.592 0 Projeto Apoiado Unidade 1 
Fonte: SIOP. 

Análise Situacional  

A Ação 215R trata da execução do Sistema Nacional de Informações de Segurança, Prisionais e 
Sobre Drogas – SINESP. Considerando que o orçamento aprovado não foi suficiente para cobrir as 
despesas contratuais no exercício, o orçamento foi complementado em R$ 50 milhões com recursos 
do Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, por meio da celebração de Termo de Execução 
Descentralizada – TED. 
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Identificação da Ação 
Responsabilidade da UPC 
na execução da ação 

(X) Integral      (     ) Parcial 

Código 2320                                                                                                   Tipo: Atividade 
Título Manutenção do Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional 

Objetivo 
Aperfeiçoar a coordenação estratégica e a atuação integrada das forças de segurança pública 
e instituições parceiras.                     Código: 1044 

Programa Justiça, Cidadania e Segurança Pública        Código:  2081                      Tipo: Temático 
Unidade Orçamentária 30911 
Ação Prioritária (     ) Sim (X) Não Caso positivo: (   ) PAC   (   ) Brasil sem Miséria (   ) Outras 

Lei Orçamentária do exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 
5.940.000 17.740.000 14.641.198 11.713.718 11.713.718 0 2.927.480 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Meta 
Prevista Reprogramada Realizada 

Profissional Capacitado Unidade 68.217 68.217 161.985 
 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  
 Valor em 1º 

janeiro  
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 
medida 

Realizada 

3.948.103 3.658.024 (2.401) Profissional Capacitado Unidade 766 
Fonte: SIOP. 

Análise Situacional  

A Ação 2320 é executada por meio de várias atividades, dentre as quais se destaca a oferta de 
cursos na modalidade presencial e a distância, por meio da Rede de Educação a Distância-Ead, Rede 
Nacional de Altos Estudos de Segurança Pública – Renaesp, Programa de Desenvolvimento Gerencial 
para Segurança Pública - PDGSP e Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública - DFNSP. O 
orçamento aprovado incialmente foi suplementado em mais de 100% em 2017 para atender as despesas 
da Ação. 

Quanto à meta realizada, esclarece-se que foi superior em mais de 130%, em razão de 
suplementação orçamentária ocorrida no segundo semestre de 2017. Assim, considerando que o 
sistema SIOP só permite reprogramação da meta, no acompanhamento relativo ao primeiro semestre 
do exercício, não foi possível revisão da meta prevista. 
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Identificação da Ação 
Responsabilidade da UPC 
na execução da ação 

(X) Integral      (     ) Parcial 

Código 2B00                                                                                                 Tipo: Atividade 
Título Força Nacional de Segurança Pública 

Objetivo 
Aperfeiçoar a coordenação estratégica e a atuação integrada das forças de segurança pública 
e instituições parceiras.                     Código: 1044 

Programa Justiça, Cidadania e Segurança Pública        Código:  2081                     Tipo: Temático 
Unidade Orçamentária 30911 
Ação Prioritária (     ) Sim (X) Não Caso positivo: (   ) PAC   (   ) Brasil sem Miséria (   ) Outras 

Lei Orçamentária do exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 
571.062.918 528.553.465 429.708.142 232.186.537 232.102.667 83.870 197.521.605 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Meta 
Prevista Reprogramada Realizada 

Servidor Aprestado3  Unidade 5.000 5.000 3.579 
 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  
 Valor em 1º 

janeiro  
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 
medida 

Realizada 

4.305.625 1.633.728 0 Servidor Aprestado Unidade 1.600 
Fonte: SIOP. 

Análise Situacional  

No exercício de 2017, a Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública – DFNSP realizou 
operações combinadas e/ou conjuntas com exercício de atividades e serviços imprescindíveis à 
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.  

Foram realizadas diversas ações, tais como transferências de recursos materiais, preparação 
constante de profissionais com treinamento e capacitações continuadas de diversos agentes de 
segurança pública, dos diversos estados federados, além da manutenção da qualificação de seus 
profissionais. 

Considerando as diversas necessidades para a atuação de forma episódica da Força Nacional, 
houve aquisições de bens e equipamentos para a diretoria, bem como para atender ao legado4 devido 

                                                 
3 Servidor Aprestado é o agente de segurança pública apto para atuar nas missões da Força Nacional, ou seja, ele está 
devidamente capacitado e equipado para a ação. 
4 Legado: é a contraprestação da Senasp aos estados quando são disponibilizados servidores para trabalharem na Força 
Nacional ou na Senasp, nos termos da Lei nº 11.473/2007. A contraprestação ocorre, em sua maioria, por meio de doação 
de bens, como viaturas, armamentos, equipamentos de segurança, etc. 
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aos Entes Federados dos exercícios de 2014 a 2016, a manutenção dos diversos contratos existentes e 
necessários para o apoio das ações realizadas, como: serviço de iluminação pública, fornecimento de 
água e coleta básica de esgoto, fornecimento de combustível veicular, telefonia móvel, seguro veicular 
obrigatório e seguro aeronáutico, pagamentos de taxas e dos licenciamentos dos veículos e seguros 
obrigatórios. 

 

Ações não Previstas na LOA do Exercício – Restos a Pagar Não Processados – OFSS 

  Quadro 4.3.1 - B - : Ações não Previstas LOA do exercício - Restos a Pagar – OFSS 

Identificação da Ação 
Código 2272                                                                                   Tipo: Atividade 
Título Gestão e Administração do Programa 
Objetivo -                                                                                          Código: 1127 
Programa Sistema Único de Segurança Pública              Código:  1127              Tipo: Finalístico 
Unidade Orçamentária 30101 
Ação Prioritária (    ) Sim      (X)Não                Caso positivo: (     )PAC    (     ) Brasil sem Miséria (  )Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

 Valor em 1º de 
janeiro 

 Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizado 

555.082,17 0 40.006,07 - - - 
Fonte: SIOP. 

 

Identificação da Ação 
Código 8853                                                                                    Tipo: Atividade 
Título Apoio à Implementação de Políticas Sociais 
Objetivo - 
Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI Código:  1453 Tipo: Finalístico 
Unidade Orçamentária 30101 
Ação Prioritária (    ) Sim      (X)Não                Caso positivo: (     )PAC    (     ) Brasil sem Miséria (  )Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

 Valor em 1º de 
janeiro 

 Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizado 

11.741.592,93 0 0 - - - 
Fonte: SIOP. 

 

Análise Situacional 

Não execução das Ações 2272 e 8853 pois tratam de contratos de repasse com a Caixa 
Econômica Federal que precisa apresentar relatório de execução dos convênios vinculados para que 
sejam liquidados e pagos os valores inscritos em restos a pagar não processados. 
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Ações – Orçamento de Investimento – OI  

A Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) não possui orçamento de investimento. 

 

4.3.2 – Fatores intervenientes no desempenho orçamentário 

O orçamento original (exceto emendas parlamentares) autorizado no exercício de 2017 para a 
Senasp foi de R$ 635.953.991,00 (seiscentos e trinta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e três 
mil e novecentos e noventa e um reais), sendo o limite final definido para as despesas de R$ 
535.311.468,00 (quinhentos e trinta e cinco milhões, trezentos e onze mil e quatrocentos e sessenta e 
oito reais). Sendo assim, é importante destacar que foi empenhado 95% do limite de empenho. Por 
outro lado, a despesa liquidada correspondeu a 52% do limite final, ou seja, os bens ou serviços foram 
entregues ou prestados, gerando obrigação efetiva relativa ao pagamento das despesas. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2017, nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016, trouxe 
novamente a figura do orçamento impositivo, ou seja, a obrigatoriedade da execução orçamentária e 
financeira das emendas individuais e de bancadas inseridas na Lei Orçamentária Anual – LOA de 
2017. Foi aprovado o montante de R$ 724.126.341,00 (setecentos e vinte e quatro milhões, cento e 
vinte e seis mil e trezentos e quarenta e um reais), deste valor foi empenhado R$ 376.715.434,53 
(trezentos e setenta e seis milhões, setecentos e quinze mil, quatrocentos e trinta e quatro e cinquenta 
e três centavos), o que equivale à 52% do orçamento aprovado. 

Apesar da continuação do cenário econômico restritivo e das dificuldades administrativas 
persistirem no exercício de 2017, a execução foi satisfatória, levando-se em consideração o valor 
empenhado com base nos limites orçamentários liberados.  

4.3.2.1 - Restos a pagar de exercícios anteriores  
 
Tabela 4.3.2.1 - A -: Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores 

Restos a Pagar Processados 

Ano de Inscrição 
Montante 
01/01/2017 

Pagamento Cancelamento 
Saldo a pagar 

31/12/2017 

2010 356.000,00 - - 356.000,00 

2011 - - - - 

2012 - - - - 

2013 2.295.602,32 - - 2.295.602,32 

2014 4.386.458,93 - - 4.386.458,93 

2015 1.003.969,60 1.003.380,80 588,80 - 

2016 196.353,54 34.421,75 152.469,94 9.461,85 

Restos a Pagar não Processados 

Ano de Inscrição 
Montante 
01/01/2017 

Pagamento Cancelamento 
Saldo a pagar 

31/12/2017 

2009 5.500.000,00 - - 5.500.000,00 

2010 2.001.352,00 - - 2.001.352,00 
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2011 540.000,00 - - 540.000,00 

2012 331.701,68 - - 331.701,68 

2013 63.193.574,53 4.932.800,00 49.512.478,78 8.748.295,75 

2014 151.298.105,76 12.483.500,00 95.441.536,41 43.373.069,35 

2015 75.872.441,54 52.193.526,62 14.786.372,31 8.892.542,61 

2016 205.509.092,53 148.069.868,48 30.067.871,16 27.371.352,89 

Fonte: Tesouro Gerencial. 

 
  Com relação ao pagamento das despesas dos Restos a Pagar Processados e Não processados de 
exercícios anteriores, o impacto financeiro em 2017 dos valores relativos ao orçamento próprio 
representa 17% do montante do exercício e outros 22% estão distribuídos pelas transferências 
voluntárias (convênios e contratos de repasses) celebrados com orçamento impositivo (Emendas 
Parlamentares). Lembrando que esse último o recurso para pagamento é autorizado pela Secretaria de 
Governo da Presidência da República. 

  Quanto à permanência dos valores inscritos em restos a pagar não processados, esclarece-se 
que decorre da obrigação de pagamento das despesas realizadas, para as quais ainda não foram 
atestadas até o término do exercício, bem como de convênios e contratos de repasses que também não 
estavam aptos a receber recursos. Sobre os restos a pagar processados, o saldo de 2013 refere-se a 
convênios que tiveram documentos hábeis emitidos, mas não o efetivo pagamento, e o de 2014 
pertence a obrigações, em lide judicial, oriundas da extinta SESGE. 

  Com o objetivo de reduzir o volume de empenhos inscritos em restos a pagar por mais de um 
exercício, foram relacionados todos os empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados e Não 
Processados de 2009 a 2016 e encaminhado para as áreas de fiscalização dos contratos para que 
analisassem os processos de contratação e transferências voluntárias e se manifestassem sobre a 
manutenção ou cancelamento dos referidos empenhos. 

  A iniciativa acima resultou na anulação de saldos de empenho no montante total de R$ 
189.808.258,66 (cento e oitenta e nove milhões, oitocentos e oito mil, duzentos e cinquenta e oito reais 
e sessenta e seis centavos), conforme demonstra o quadro, nos exercícios de 2013 a 2016, 
representando esse valor 26% do limite disponível para o exercício de 2017.  
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4.3.3 – Informações sobre a execução das despesas 

Quadro 4.3.3 -  A -: Despesas por Modalidade de Contratação 

Modalidade de 
Contratação 

Despesa executada Despesa paga 
2017 % 2016 % 2017 % 2016 % 

1.    Modalidade de 
Licitação 

(a+b+c+d+e+f+g) 
134.848.958 17,89 134.695.799 23,65 26.490.414 11,58 62.766.269 16,82 

a)    Convite 0 0 0 0 0 0 0 0 

b)    Tomada de 
Preços 

0 0 0 0 0 0 0 0 

c)     Concorrência 0 0 0 0 0 0 0 0 

d)    Pregão  134.848.958 17,89 134.695.799 23,65 26.490.414 11,58 62.766.269 16,82 
e)     Concurso 0 0 0 0 0 0 0 0 

f)     Consulta 0 0 0 0 0 0 0 0 

g)    Regime 
Diferenciado de 

Contratações Públicas 
0 0 0 0 0 0 0 0 

2.     Contratações 
Diretas (h+i) 

79.671.327 10,57 8.930.480 1,57 19.584.916 8,56 7.803.346 2,09 

h)     Dispensa 3.420.499 0,45 2.031.501 0,36 2.535.069 1,11 1.959.415 0,53 
i)    Inexigibilidade 76.250.827 10,12 6.898.979 1,21 17.049.846 7,46 5.843.931 1,57 

3.     Regime de 
Execução Especial 

0 0 0 0 0 0 0 0 

j)      Suprimento 
de Fundos 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4.     Pagamento de 
Pessoal (k+l) 

183.090.729 24,29 303.173.218 53,24 183.090.729 80,07 303.017.889 81,20 

k)      Pagamento 
em Folha 

10.844.464 1,44 10.403.846 1,83 10.844.464 4,74 10.403.84 2,79 

l)    Diárias 172.246.265 22,85 292.769.372 51,41 172.246.265 75,32 292.614.043 78,41 
5.     Total das Despesas 
acima (1+2+3+4) 

386.766.551 51,31 436.395.652 76,63 218.321.596 95,47 363.183.660 97,32 

6.     Total das Despesas 
da UPC 

753.831.711 100 569.478.515 100 228.672.021 100 373.174.038 100 

Fonte: Tesouro Gerencial. 
 

Análise Situacional 

O aumento de Inexigibilidade em 2017 se refere às aquisições de armamentos, munições e 
coletes para a Força Nacional e Diretoria de Políticas de Segurança Pública, cuja fabricação é 
exclusiva de um fornecedor, o que inviabiliza a aquisição por meio de processo licitatório. 
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Quadro 4.3.3 - B -: Despesas por grupo e elemento de despesa  

DESPESAS CORRENTES 
Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 
3.Outras Despesas 
Correntes 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Física 

168.700.009 299.043.964 167.114.359 293.983.175 1.585.650 5.060.789 170.319.078 294.194.043 

Material de Consumo 41.486.213 32.880.249 19.902.190 26.556.027 21.584.022 6.324.222 20.701.265 36.931.143 
Diárias - Pessoal Civil 13.496.959 5.560.498 13.496.959 5.555.122 0 5.376 13.496.959 5.549.128 
Demais elementos do 
grupo 

25.841.746 10.501.054 5.567.101 4.952.074 20.266.888 5.548.979 8.953.719 22.862.254 

DESPESAS DE CAPITAL 
Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
Contribuições 337.962.940 114.461.084 0 499.031 337.962.940 113.962.052 103.463.719 131.363.558 
Equipamentos e Material 
Permanente 

137.094.614 107.031.664 22.583.654 41.824.960 114.510.960 65.206.704 130.447.019 101.464.805 

Equipamentos e Material 
Permanente - OP. intra-
orc. 

29.030.879 0 0 0 29.030.879 0 0 19.539.258 

Demais elementos do 
grupo 

218.348  0 0 0 218.348 0 0 0 

Fonte: Tesouro Gerencial. 
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Análise Situacional 

Para o elemento de despesa 339036 – outros serviços de terceiros – pessoa física, observa-
se uma redução significativa dos montantes empenhados e liquidados em 2017, quando comparado 
a 2016, devido à redução do contingente de mobilizados para a Força Nacional de Segurança 
Pública, tendo em vista a desmobilização dos profissionais que atuaram nos Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos Rio 2016. 

No que se refere ao aumento das “Diárias - Pessoal Civil” em 2017, a edição das Medidas 
Provisórias nº 755, de 19 de dezembro de 2016, e nº 781, de 23 de maio de 2017, possibilitou que 
a Senasp recrutasse servidores estaduais para atuarem nas atividades de inteligência e operações 
integradas de segurança pública, as quais foram, posteriormente, estruturadas como diretorias na 
Secretaria, por meio do Decreto 9.150, de 4 outubro de 2017. 

Outro fator que impactou neste acréscimo foi a extinção da Secretaria Extraordinária de 
Segurança de Grandes Eventos o que exigiu mais força de trabalho para absorver as atividades e 
projetos remanescentes daquela Secretaria. 

Em referência às Despesas de Capital, observa-se ampliação na aquisição de equipamentos 
e material permanente (449052), em razão da continuidade da política de priorização de aquisição 
direta para posterior doação, em vez de transferir recursos por meio de convênios; bem como das 
aquisições realizadas para equipar a Força Nacional e para entrega aos estados em contrapartida 
da disponibilização de seus servidores para comporem o efetivo da Força Nacional, nos termos da 
Lei 11.473/2007. 

Em relação ao montante do elemento de despesa 41 – Contribuições, continua crescente os 
valores investidos desde o ano de 2016, devido ao aumento de Emendas Parlamentares inseridas 
no orçamento da Unidade. 

 

4.3.4 Execução descentralizada com transferência de recursos 

 

VISÃO GERENCIAL DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA E DOS MONTANTES 

TRANSFERIDOS 
 

Quadro 4.3.4 -A -:  Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três 
exercícios 

Unidade concedente ou contratante 
Nome: MJ / Senasp (UO 30101 + UO 30911) 

Modalidade 
Quantidade de 

instrumentos celebrados 
Montantes repassados no exercício (em R$ 1,00) 

2017 2016 2015 2017 2016 2015 
Convênio 116 68 43 78.437.151,44 148.964.003,64 30.052.267,50 
Contrato de repasse 19 9 3 27.120.000,00 0,00 300.000,00 
Termo de Parceria 0 0 1 0,00 0,00 489.960,90 
Termo de Execução 
Descentralizada 

2 3 18 20.416.863,99 9.846.191,74 16.196.085,97 

Totais 137 80 65 125.974.015,43 158.810.195,38 47.038.314,37 
Fonte: SICONV e SIAFI 
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VISÃO GERENCIAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PELOS RECEBEDORES  
 
Quadro 4.3.4 - B -:  Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ  
Unidade Concedente 
Nome: MJ / Senasp (UO 30101 + UO 30911) 

Exercício da Prestação das Contas 
Quantitativos e 
montante repassados 

Instrumentos 
(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios 
Contratos de 

repasse 

Termo de 
Execução 

Descentralizad
a 

Exercício do relatório de gestão 

Contas 
Prestada
s 

Quantidad
e 

97 2 5 

Montante 
Repassado 

118.723.483,3
5 

894.000,00 66.754.487,04 

Contas 
NÃO 
Prestada
s 

Quantidad
e 

4 2 0 

Montante 
Repassado 

3.183.390,00 900.000,00 0,00 

Exercícios anteriores 

Contas 
NÃO 
Prestada
s 

Quantidad
e 

2 - 12 

Montante 
Repassado 

3.576.471,50 - 2.677.317,66 

Fontes: SICONV e controles internos. 
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VISÃO GERENCIAL DA ANÁLISE DAS CONTAS PRESTADAS  
 
 
Quadro 4.3.4 – C- : Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão 
Unidade Concedente ou Contratante 
Nome: MJ / Senasp (UO 30101 + UO 30911) 

Contas apresentadas à Senasp apenas em 2017 

Instrumentos 

Convênios 
Contratos de 

repasse 
Termo de Execução 

Descentralizada 

Contas analisadas 

Quantidade aprovada - 1 5 
Quantidade reprovada -- - - 
Quantidade de TCE 
instauradas * 2 - - 
Montante repassado (R$) 3.834.665,00 7.000.000,00 66.754.487,04 

Contas NÃO 
analisadas 

Quantidade 96 2 0 
Montante repassado (R$) 126.799.273,94 1.907.439,31 0,00 

* TCEs relativas aos convênios nºs 243/2012 (Ceará-Mirim/RN) e 207/2013 (Canguçu/RS), as quais se encontram 
sobrestadas em razão do envio das respectivas prestações de contas, no ano de 2017, ou seja, a motivação ‘omissão 
no dever de prestar contas’ decaiu. Ressalta-se que as duas TCEs foram instauradas no ano de 2017, tendo sido 
sobrestadas no mesmo exercício. 

Fonte: COGIR/DIAD/SENASP. 
 
 
Quadro 4.3.4 - D -:  Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos  

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Secretaria Nacional de Segurança Pública 

UG/GESTÃO: 200331 e 200330 - 00001 

Instrumentos da 
transferência 

Quantidades de dias de atraso na análise das contas 

Até 30 dias 
De 31 a 60 

dias 
De 61 a 90 

dias 
De 91 a 120 

dias 
Mais de 120 dias 

Convênios 57 21 27 7 1.397 

Contratos de repasse 1 - - - - 

Fonte: COGIR/DIAD/Senasp. 
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ANÁLISE CRÍTICA  

 

Razões para eventuais oscilações significativas na quantidade e no volume de recursos 
transferidos nos últimos exercícios  

Em 2017 houve um aumento de 70% na quantidade de convênios celebrados em relação a 
2016. A celebração de convênios e contratos de repasses ocorreu, em sua maioria, com recursos 
oriundos do orçamento impositivo de Emendas Parlamentares. 

Ressalta-se que o número de instrumentos celebrados permanece aumentando em 
relação a exercícios anteriores, devido ao crescente número de Emendas Parlamentares inseridas 
no orçamento da Secretaria. Entretanto, a Coordenação responsável por atender todas as demandas 
de novas celebrações de instrumentos, bem como por analisar todas as alterações dos quase 400 
(quatrocentos) instrumentos vigentes, é composta por um Coordenador que não dispõe de uma 
equipe de servidores efetivos, mas apenas de uma assistente (DAS 102.1) e um estagiário.  

Nesse contexto, observa-se, ainda, que este aumento de celebração sem a devida adequação 
da força de trabalho, agrava a situação do passivo de prestação de contas da Senasp. 

Ademais, registra-se que, salvo situações excepcionalíssimas decorrentes de atendimento a 
demandas pontuais do Governo Federal, a Secretaria Nacional de Segurança Pública não tem 
celebrado novos instrumentos com recursos próprios, em razão da sua permanente falta de efetivo 
e do atual cenário de contingenciamento orçamentário que tem inviabilizado a realização de 
políticas públicas por meio de repasses federais. 

 

Medidas adotadas para sanear as transferências na situação de prestação de contas 
inadimplente 

Em caso de omissão no dever de prestar contas, após o decurso do prazo do Ofício de 
cobrança, sem que a situação seja regularizada, é providenciada a inscrição do Convenente como 
inadimplente e é dado início à tomada de contas especial, de acordo com a IN/TCU nº 71/2012, 
alterada pela IN/TCU nº 76/2016. 

Em se tratando de prestações de contas reprovadas, após o esgotamento das medidas 
administrativas, à luz da IN/TCU nº 71/2012, é instaurada a tomada de contas especial ou o 
procedimento administrativo de cobrança, conforme o valor do prejuízo apurado. 

Uma vez instaurada a tomada de contas especial, caso o Convenente efetue o ressarcimento 
ao Erário, ainda na fase interna, a TCE ou o procedimento administrativo de cobrança é arquivado 
pela perda da motivação. 

Em se tratando do não envio da prestação de contas no SICONV, caso o Convenente 
regularize essa situação, ainda na fase interna da TCE, é feita uma verificação qualitativa da 
prestação de contas enviada para análise, quanto aos elementos necessários para a boa e regular 
aplicação. Assim sendo, a tomada de contas especial ou o procedimento administrativo de 
cobrança fica sobrestado até a conclusão da análise da prestação de contas.  
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Análise do comportamento das prestações de contas frente aos prazos regulamentares no 
decorrer dos últimos exercícios 

A legislação de convênios, desde a Instrução Normativa STN nº 001/1997 até a Portaria 
Interministerial nº 424/2016, determina a análise tempestiva de todas as prestações de contas 
dos instrumentos pactuados.  

Não obstante essa obrigatoriedade legal, o Concedente enfrenta fatores que obstruem o 
cumprimento da determinação legal acima mencionada, de modo que os principais obstáculos são 
a insuficiência de força de trabalho e o crescente número de novos convênios celebrados em razão 
de emendas parlamentares, fatores históricos causadores do ‘passivo expressivo de prestações de 
contas’. 

Diante desse cenário, há necessidade de adoção de critérios de prioridade na distribuição de 
análise das prestações de contas para a força de trabalho existente, tais como relevância, 
materialidade, criticidade, entre outros. Além dos casos acima, tem-se as demandas oriundas dos 
Órgãos de Controle Interno e Externo, do Ministério Público e da Polícia Federal, tornando forçosa 
ao gestor federal a priorização do exame das prestações de contas dos instrumentos demandados, 
em detrimento do restante do passivo, ainda não demandado. 

Outro fator relevante que impacta no comportamento das prestações de contas frente aos 
prazos regulamentares é a necessidade de esgotamento das vias administrativas, em sede de 
prestação de contas, a partir da leitura do artigo 3º da Instrução Normativa TCU nº 71/2012. 

Nessa toada, observa-se o artigo 76 da Portaria Interministerial nº 507/2011, uma vez que os 
instrumentos celebrados em 2017 são regidos pela Portaria Interministerial nº 424/2016 e ainda 
estão vigentes, não se aplicando ao tópico ora em análise. 

Artigo 76: autoridade competente do concedente terá o prazo de noventa dias, contado da 
data do recebimento, para analisar a prestação de contas do instrumento, com fundamento 
nos pareceres técnico e financeiro expedidos pelas áreas competentes. 

 

Ante a transcrição do dispositivo legal acima, vale asseverar que a prestação de contas deve 
ser analisada quanto aos seus aspectos técnicos e financeiros, mediante a emissão de pareceres, 
cujas cópias seguem para os Convenentes, com o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar do 
recebimento, para a apresentação de respostas. Via de regra, os Convenentes não conseguem 
apresentar respostas tempestivas e saneadoras, seja pela complexidade material do objeto 
pactuado, seja pela rotatividade de gestões nos estados e municípios. Desse modo, é praticamente 
recorrente a solicitação de prorrogação de prazo para o envio de respostas, bem como a emissão 
de um segundo parecer visando à complementação de diligências, o que, fatalmente, consome boa 
parte do prazo regulamentar de análise das contas apresentadas.  

Em contraponto, pode-se afirmar que o Decreto nº 8.244, de 23.05.2014, trouxe fôlego no 
tocante a intempestividade da análise das prestações de contas mais recentes, uma vez que o seu 
artigo 10º, § 8º, instituiu como prazo de análise da prestação de contas o período de 365 (trezentos 
e sessenta e cinco) dias, prorrogável por igual período, devidamente justificado. 

Por oportuno, a despeito de o foco da análise ser as prestações de contas dos últimos 
exercícios, observa-se que a dificuldade na produção de respostas saneadoras concentra-se nas 
prestações de contas mais antigas, as quais, geralmente, são precárias no aspecto qualitativo de sua 
composição.  

Por outro lado, vale salientar algumas medidas institucionais implementadas, quais sejam:  
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a. o advento do SEI (Sistema Eletrônico de Informações), em janeiro/2015, sendo que 
está em fase de finalização a digitalização de mais de 1.600 (mil e seiscentos) 
processos de prestação de contas;  

b. a implementação do Teletrabalho, em 2017, por meio da Portaria nº 926, de 31 de 
outubro de 2017, o que possibilitou uma maior motivação dos servidores analistas de 
prestação de contas e maior produtividade; e  

c. a disponibilização eletrônica de processos de prestação de contas aos Convenentes, 
sobretudo as prestações de contas mais antigas, com maior dificuldade de 
saneamento por parte dos Convenentes.  

 

Demonstração da evolução das análises das prestações de contas referentes às transferências 
voluntárias nos últimos exercícios 

                  Quadro 4.3.4 - E -:  evolução da análise das contas prestadas das transferências voluntárias 

Ano Passivo 
Prestações 

Apresentadas 
Aprovação Passivo Atual 

2015 1.610 52 178 1.484 

2016 1.484 165 170 1.479 

2017 1.479 98 68 1.509 

TOTAL - 314 296 - 
                   Fonte: COGIR/DIAD/Senasp. 

Do quadro acima, observa-se que o passivo da Senasp é histórico oriundo de um acúmulo 
de longo tempo pela falta de estrutura. Por outro lado, verifica-se um esforço da Secretaria sanear 
o passivo, pois mesmo diante de novas celebrações o quantitativo total vem reduzindo se 
comparado as 1610 contra as 1509 prestações de contas pendentes de análise ao final do exercício 
de 2017. 

 Outra evidência trata da redução acentuada do número de prestações de contas aprovadas 
em relação aos exercícios de 2015 e 2016. Esta redução ocorreu em função da descontinuidade do 
Grupo de Trabalho – GTCONV-SENASP, instituído pela Portaria nº 49, de 30.07.2015, cuja 
missão era eliminar o passivo de prestação de contas com vencimento até 01/07/2015.  

Com a paralização do GTCONV, a Senasp deixou de contar com a produção de 180 
pareceres/mês, o que impactou negativamente no quantitativo de prestações de contas aprovadas 
e, por conseguinte, na redução do passivo existente. 

Durante os exercícios de 2015 e 2016, a Secretaria observou uma redução significativa do 
passivo das análises de prestações de contas pendentes e que a sua descontinuidade trouxe reflexos 
negativos, uma vez que a mão de obra de servidores efetivos é insuficiente e que há um crescente 
aumento de novos convênios em razão de emendas parlamentares.  

Considerando as alterações legislativas na Lei nº 11.473/2007, a partir da Lei nº 
13.500/2017, que possibilita a Senasp mobilizar servidores das instituições de segurança pública 
dos estados para atividades de apoio administrativo, espera-se a reconstituição de novo Grupo de 
Trabalho para apoiar na solução do passivo da Secretaria.    
 
Estruturas de controle definidas para o gerenciamento das transferências, informando, 
inclusive, a capacidade de fiscalização in loco da execução dos planos de trabalho contratados 

Até setembro 2017, a estrutura da Senasp, para o gerenciamento das transferências 



Relatório de Gestão Senasp 2017  
 

64 

 

voluntárias, perpassava por três departamentos, sendo dois responsáveis pelo planejamento e 
execução das políticas públicas e um pela gestão administrativa, especialmente, a operação do 
SICONV. 

Final de 2017 a Senasp, a partir do Decreto nº 9.150, de 4 setembro de 2017, acompanhado 
do novo Regimento Interno da Secretaria, instituído por meio da Portaria MJSP nº 1.185, de 20 de 
dezembro de 2017, passou por uma reestruturação de cargos, o que refletiu diretamente na gestão 
das transferências voluntárias.  

O Departamento de Execução e Avaliação do Plano Nacional de Segurança Pública 
(DEAPSEG) transformou-se na Diretoria de Administração (DIAD). Na sua estrutura a 
Coordenação-Geral de Gestão de Instrumento de Repasses (CGGIR) passou a ser Coordenação-
Geral de Instrumentos de Repasse (COGIR), com quatro coordenações, contemplando assim todas 
as fases da transferência voluntária, desde a análise da proposta, passando pela celebração, 
acompanhamento, fiscalização, análise das prestações de contas e instauração de tomada de contas 
especial, conforme o caso.  

Em que pese a COGIR possuir uma coordenação específica para o acompanhamento e 
fiscalização dos instrumentos de repasse, a força de trabalho desta coordenação é composta apenas 
pelo próprio coordenador. Ou seja, não há servidores vinculados a ele para a realização das 
fiscalizações in loco. 

Vale ressaltar que, em razão da histórica carência de força de trabalho do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, diversas ações internas já foram adotadas pela Senasp junto à 
Secretaria Executiva do Ministério da Justiça, e como resultado o Ministério emitiu o Aviso 
Ministerial nº 675/2017 (SEI 4438190) ao Ministério do Planejamento solicitando autorização para 
realização de concurso.  

Além da Coordenação de Acompanhamento e Fiscalização (COAFI), tem-se a Coordenação 
de Celebração de Instrumentos de Repasse (COCEL), a Coordenação de Prestação de Contas 
(COPRE) e a Coordenação de Apurações (COAP), tendo esta última sido instituída por conduto 
da Portaria nº 1.185, de 20.12.2017, que aprovou a nova estrutura regimental da SENASP, cujas 
competências são: 

À COCEL cabe: I - operacionalizar elementos técnico-financeiros relativos à 
celebração e alteração dos instrumentos de repasse, solicitando, quando necessário, a prévia 
manifestação de mérito da Diretoria finalística responsável; II - emitir pareceres, notas 
técnicas e informações relativos à celebração e alteração dos instrumentos de repasse, 
solicitando quando necessário, a prévia manifestação de mérito da Diretoria finalística 
responsável; III - elaborar minutas de instrumentos de repasse e seus aditivos e propor, se for 
o caso, a análise da Consultoria Jurídica; IV - cadastrar, divulgar e publicar os instrumentos 
de repasse e seus termos aditivos no Portal de Convênios - SICONV; e V - consolidar e manter 
controle dos instrumentos de repasse celebrados. 

À COAFI cabe: I - operacionalizar elementos técnico-financeiros relativos à 
celebração e alteração dos instrumentos de repasse, solicitando, quando necessário, a prévia 
manifestação de mérito da Diretoria finalística responsável; II - emitir pareceres, notas 
técnicas e informações relativos à celebração e alteração dos instrumentos de repasse, 
solicitando quando necessário, a prévia manifestação de mérito da Diretoria finalística 
responsável; III - elaborar minutas de instrumentos de repasse e seus aditivos e propor, se for 
o caso, a análise da Consultoria Jurídica; IV - cadastrar, divulgar e publicar os instrumentos 
de repasse e seus termos aditivos no Portal de Convênios - SICONV; e V - consolidar e manter 
controle dos instrumentos de repasse celebrados. 

À COPRE cabe: I - efetuar a análise das prestações de contas, quanto a boa e a regular 
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aplicação dos recursos por meio da emissão de pareceres técnico e financeiro, inserindo-os no 
SICONV; II - manter atualizadas as informações acerca da situação das prestações de contas; 
e III - encaminhar proposta de instauração de Tomada de Contas Especial e de Procedimento 
Administrativo de Cobrança, após esgotadas as medidas administrativas no âmbito do 
processo de prestação de contas. 

À COAP cabe: I - propor a instauração de Tomada de Contas Especial e de 
Procedimento Administrativo de Cobrança; II - analisar manifestações de defesa em sede de 
Tomada de Contas Especial ou de Procedimento Administrativo; III - emitir Parecer 
Conclusivo nos processos de Tomada de Contas Especial e nos Procedimentos 
Administrativos de Cobrança; e IV - elaborar respostas às diligências e determinações 
oriundas dos órgãos de controle interno e externo e às solicitações de demais órgãos 
demandantes. 

 

Com a recente alteração estrutural da Senasp, buscou-se viabilizar a melhoria na gestão dos 
instrumentos de repasse. Com a concentração de todo o fluxo da gestão das transferências 
voluntárias em uma coordenação-geral, mas observando a segregação de função de cada etapa, 
conforme as fases concernentes ao ciclo das transferências voluntárias, restou às diretorias 
finalísticas da Senasp atuar como apoio do processo, quando acionadas pela COGIR, conforme a 
necessidade e complexidade do objeto do instrumento a ser verificado in loco. 

Por fim, registra-se que, se por um lado a alteração estrutural demonstra grandes 
possibilidades de melhoria na padronização de procedimentos e na melhoria dos controles 
internos, por outro, contribui para demonstrar o grave cenário de insuficiência de servidores à 
disposição da Secretaria para exercer tão complexo e relevante mister. 

 

4.3.5 Informações sobre a estrutura de pessoal para análise das prestações de contas 

A Coordenação de Prestação de Contas (COPRE) dispõe, para analisar as prestações de 
contas, de 05 (cinco) servidores, atuando em regime de teletrabalho, e de 03 (três) servidores 
presenciais. A operacionalização das análises ocorre por meio do Sistema Eletrônico de 
Informações do Ministério da Justiça e com o registro das informações no Sistema de Convênios 
do Governo Federal-SICONV. 

Nos exercícios de 2015 e 2016, a Secretaria contou com um grupo de trabalho específico 
para analisar o passivo de prestações de contas. Durante os trabalhos desse GT, observou-se uma 
redução significativa do passivo das análises de prestações de contas pendentes e que a sua 
descontinuidade em 2017 trouxe reflexos negativos, uma vez que a mão de obra de servidores 
efetivos é insuficiente e que há um crescente aumento de novos convênios em razão de emendas 
parlamentares.  

Para 2018, considerando as alterações legislativas na Lei nº 11.473/2007, a partir da Lei nº 
13.500/2017, que possibilita a Senasp mobilizar servidores das instituições de segurança pública 
dos estados para atividades de apoio administrativo, espera-se a reconstituição de novo Grupo de 
Trabalho para apoiar na análise das prestações de contas da Secretaria.    

 

4.4. Desempenho Operacional 

 O presente item descreve os principais resultados obtidos pela Secretaria Nacional de 
Segurança Pública (Senasp) na condução dos objetivos definidos para a Unidade no decorrer do 
exercício de 2017. 
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4.4.1. Redução de Homicídios 

Em continuidade com a política de segurança pública, o Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, em 2017, deu início ao processo de revisão e repactuação do Plano Nacional de Segurança 
Pública (PNSP). Tal processo se deu em razão das mudanças institucionais ocasionadas durante o 
exercício, que culminaram na alteração de algumas Secretarias do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, que tinham atribuições no PNSP, para a estrutura do Ministério dos Direitos - 
MDH (SDH, SEPPIR, SNPDCA, SPCD) e da Presidência da República (SPM). 

 O Plano Nacional de Segurança Pública avançou com a atuação da Força Nacional de 
Segurança Pública (FNSP) nos estados do Rio Grande do Sul (RS), Rio Grande do Norte (RN), 
Rio de Janeiro (RJ) e Sergipe (SE). A atuação integrada entre as tropas federais e as forças de 
segurança estaduais foi fator determinante para o enfrentamento qualificado da criminalidade. 

Com a continuidade da formulação nacional da política de patrulhamento especializado na 
proteção à mulher em situação de violência de gênero, denominada Patrulha Maria da Penha, 
foram construídos, em 2017, documentos de referência para a implementação das Patrulhas pelos 
entes federados. Ato contínuo, foram ofertadas 4 edições do “Curso Nacional Patrulha Maria da 
Penha”, capacitando 150 profissionais dos estados da Bahia, Espírito Santos, Goiás, Rio Grande 
do Sul e Sergipe. Na capacitação foram investidos cerca de 220 mil reais.  

Com relação à Campanha Nacional de Entrega Voluntária de Armas de Fogo, foram 
entregues 15.068 armas de fogo durante o ano de 2017. 

No que tange ao fortalecimento das Perícias Criminais dos estados e da Polícia Federal, 
foram doadas 440 viaturas equipadas para atendimento de local de crime, dotando as corporações 
de capacidade de mobilidade para o cumprimento de sua missão institucional. Houve a finalização 
da entrega de equipamentos de proteção individual – 84.915 coletes balísticos, voltados para o 
fortalecimento das Polícias Militares e Civis dos estados, além da aquisição de 6.252 coletes 
balísticos nível III-A destinados às perícias criminais, com entrega prevista para o próximo ano. 

Com a parceria entre a Senasp, Polícia Federal e os estados foram adquiridos, em 2107, 
equipamentos e licenças de softwares para os 21 (vinte e um) laboratórios de DNA que fazem 
parte da rede Integrada de bancos de Perfis Genéticos – (RIBPG), com entrega prevista para março 
de2018. A nova tecnologia foi arquitetada por técnicos de TI do Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, com ajuda de profissionais da Polícia Federal e está apta para receber o “CODIS 8”, 
software de propriedade do Federal Bureau of Investigation (FBI) para gerenciamento de banco 
de dados de perfis genéticos.  O investimento do projeto é de R$ 862.145,13, por meio do Pregão 
Eletrônico 22/2017. 

Conforme deliberado pelo Comitê Gestor da RIBPG na reunião ordinária de 20/10/2017, 
peritos da Polícia Federal em parceria com o Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) 
realizaram, em dezembro/2017, uma força tarefa para coletar material biológico nos Presídios 
Federais de Mossoró/RN, Campo Grande/MS e Porto Velho/RO. Com base na Lei 12.654/2012, 
foram coletadas mais de 200 (duzentas) amostras dos detentos que serão armazenadas no Banco 
Nacional de Perfis Genéticos (BNPG). 

 

4.4.2. Fortalecimento do enfrentamento à criminalidade 

Em 2017 a Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública continuou atuando em 
atendimento prioritário às demandas emergenciais dos estados-membro, em operações conjuntas 
e em desenvolvimento de políticas de segurança do Governo Federal, por meio do 
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desenvolvimento de 34 (trinta e quatro) operações em 12 (doze) estados, com aproximadamente 
2.436 (dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais) profissionais de segurança.  

Com a implementação do Plano Nacional de Segurança, o emprego do efetivo da Força 
Nacional foi essencial para que, em conjunto com as forças de segurança estaduais, alcançassem 
êxito na redução do roubo de cargas no estado do Rio de Janeiro. 

Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro mostram uma queda acentuada 
nos números de roubos a cargas no Rio, no mesmo período que a Força Nacional atuou no 
enfretamento a esse tipo de crime, aumentando o efetivo exclusivo para essas ações. 

Gráfico 4.4.2 - A -: Roubos de carga x Efetivo da Força Nacional no RJ 

 
Fonte: http://www.ispvisualizacao.rj.gov.br/Estatisticas.html. 

Segundo a Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (Ceacrim), do estado do Sergipe, 
o emprego do efetivo da Força Nacional de Segurança Pública foi essencial para que, em conjunto 
com as forças de segurança Estaduais, fosse registrado uma redução nos índices de homicídios. 

A Ceacrim registrou uma redução de 16,1% no número de homicídios no estado de Sergipe 
no comparativo de Janeiro a Setembro de 2017 e o mesmo período de 2016. 

No Rio Grande do Sul, o emprego do efetivo da Força Nacional foi essencial para que, em 
conjunto com as forças de segurança estaduais, reduzisse os índices de homicídios, latrocínio, 
roubo, furto e roubo de veículos. 

452

781

1.032

1.239

982
908

843

144

532
619 667

0

350

700

1050

1400

FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO

Roubos de Carga Efetivo da Força



Relatório de Gestão Senasp 2017  
 

68 

 

Gráfico 4.4.2 – B -: Índices de violência 2016 x 2017 no RS

 
Fonte: SSP/RS . 

Outra medida adotada no fortalecimento do enfrentamento à criminalidade, são as atividades 
desenvolvidas, no âmbito da Senasp, para o fortalecimento e a integração das instituições de 
segurança pública nas fronteiras, por meio do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF) 
- Decreto Presidencial 8.903/2016, cuja coordenação está a cargo do Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da República (GSI-PR).  

A Senasp está responsável pela coordenação de 5 dos 43 planos de ação elaborados pelos 
grupos de trabalho. Os planos já foram devidamente convalidados na 7ª Reunião Ordinária do 
Comitê Executivo e agora deverão ser sistematizados no Plano Estratégico do programa, a ser 
aprovado e publicado no primeiro semestre de 2018. O início da execução dos planos está estimado 
para o mês de julho de 2018. 

 

4.4.3. Aperfeiçoamento da coordenação estratégica em segurança pública 

 A Secretaria Nacional de Segurança Pública promoveu inúmeros debates e discussões com 
diversos atores, entre os quais representantes de outros Ministérios, de governos estaduais, 
municipais, especialistas em segurança pública, dentre outros, para compreender os principais 
desafios acerca da segurança pública, a fim de estabelecer as prioridades do órgão.  

Dentre os problemas elencados ficou latente a necessidade de institucionalizar a Política 
Nacional de Segurança Pública (PNaSP), com princípios perfeitamente definidos, suas diretrizes 
e objetivos, bem como com um sistema nacional de segurança pública atuante e integrado.  

Nesta esteira, ao final de 2017, a proposta da PNaSP foi apresentada à sociedade brasileira, 
por meio de consulta pública que se desenvolveu de 04 de dezembro de 2017 a 05 de janeiro de 
2018. 

Na consulta pública sobre a PNaSP, foram recebidas 1.298 contribuições, dos mais variados 
segmentos, conforme gráfico abaixo: 

 

 

 

 

2
7

 %

2
4

 %

4
0

 %

1
8

 %

4
8

 %

2
3

 %

1
4

 %

3
9

 %

1
7

 %

4
7

 %

H O M I C Í D I O S L A T R O C Í N I O R O U B O F U R T O  D E  
V E Í C U L O S

R O U B O  D E  
V E Í C U L O S

2016 2017



Relatório de Gestão Senasp 2017  
 

69 

 

Gráfico 4.4.3 - A -: Quantidade de consulta pública para PNaSP 

 
Fonte: Grupo de Trabalho da PNaSP – Senasp/MJ. 

 

Em 2017, diversas ações foram desenvolvidas pela Senasp para aperfeiçoar a coordenação 
estratégica em segurança pública, das quais podemos destacar: 

O esforço de integração entre os órgãos de segurança pública no âmbito dos estados, com o 
funcionamento de 26 (vinte e seis) Gabinetes de Gestão Integrada (GGI) estaduais, refletindo a 
importância dada pelos governos locais pela organização da segurança pública de forma a 
promover a coordenação estratégica.  

Visando difundir o alcance de suas soluções, em 2017, o Sistema Nacional de Informações 
de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas (Sinesp), instituído pela Lei nº 12.681/2012, 
estreitou os acordos de cooperação com os entes federados, investiu no desenvolvimento de novas 
ferramentas, aperfeiçoando a parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados 
(SERPRO), dinamizando o desenvolvimento do projeto, com maior alcance e menor custo. Como 
principais realizações do Sistema no exercício 2017, destaca-se: (i) Ampliação da utilização da 
solução Procedimentos Policiais Eletrônicos (Sinesp-PPe) em sete unidades da federação (Amapá, 
Acre, Tocantins, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Maranhão), totalizando oito com o estado 
de Roraima, o qual já utiliza a ferramenta desde 2014; (ii) Ampliação da utilização da solução 
Cadastro de Atendimento e Despacho (Sinesp-CAD) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), para 
os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio 
Grande do Sul, São Paulo e Tocantins, totalizando 14 unidades da federação; (iii) Utilização da 
solução Cadastro de Atendimento e Despacho (Sinesp-CAD) por forças policiais dos estados do 
Acre, Amapá, Maranhão, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro; (iv) Utilização da solução Sinesp-
Integração pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Sergipe. 

O apoio e o fortalecimento dos GGIs, por meio da ampliação do Sistema de Informações 
sobre Gabinetes de Gestão Integrada (Sinesp InfoGGI), alcançando 222 (duzentos e vinte e dois) 
Gabinetes que utilizam essa solução de gestão para facilitar a organização e o funcionamento de 
um GGI, bem como promover a interação entre as esferas municipal, estadual e federal, auxiliando 
e facilitando a organização dos trabalhos cotidianos como agendamento, realização e 
acompanhamentos das reuniões e ações integradas, notificação dos participantes, arquivamento 
dos trabalhos realizados, entre outros. 

O sistema de consulta da Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, 
Justiça e Fiscalização (Rede Infoseg) foi substituído pelo Sinesp-Infoseg e atualmente possui mais 
de 55.000 (cinco e cinco mil) usuários ativos, tendo capacidade de comportar cerca de 800 mil 
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usuários, entre os quais agentes de segurança pública, como polícias civil e militar, guardas 
municipais e organismos de inteligência de 600 (seiscentos) órgãos e 300 (trezentas) prefeituras. 

Ações voltadas à atividade de inteligência de segurança pública no exercício de 2017, que 
compreenderam: i) reestruturação da plataforma de pesquisas de segurança pública, com a inclusão 
de cerca de 47.000 usuários; ii) estabelecimento de rede de atuação e cooperação, por meio das 
polícias investigativas das unidades da federação, com vistas à padronização de procedimentos; 
iii) implementação de célula integrada de inteligência de segurança pública na cidade do Rio de 
Janeiro, a fim de auxiliar nas ações da "Operação Rio quer mais segurança e paz". 

 

4.4.4. Aprimoramento dos mecanismos de gestão do conhecimento 

Na dimensão da educação, foram realizadas atividades de ensino para os profissionais de 
segurança pública, propondo a adoção de novas técnicas e metodologias de difusão do 
conhecimento. Os cursos ofertados aos profissionais de segurança pública foram realizados na 
modalidade presencial e a distância em temáticas que qualificam para a “redução de homicídios”, 
“enfrentamento da violência doméstica e familiar contra à mulher” e “combate aos crimes 
transnacionais”, aderentes ao Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP). 

No exercício de 2017, foram capacitados 161.983 (cento e sessenta e um mil, novecentos e 
noventa e oitenta e três) profissionais de segurança pública, totalizando um investimento de cerca 
de 15 milhões de reais. O gráfico abaixo demonstra a distribuição da quantidade de profissionais 
capacitados por região. 

                  Gráfico 4.4.4 – A -: Profissionais de Segurança Pública capacitados 

 

                 Fonte: DEPAID/Senasp. 
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4.5. Apresentação e Análise de Indicadores de Desempenho 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados da aferição dos indicadores associados aos 
Objetivos Estratégicos do Plano Estratégico 2015-2019. 

A medição do alcance aos Objetivos Estratégicos (OE) pela Secretaria Nacional de 
Segurança Pública é realizada por intermédio de 10 Indicadores Estratégicos (IE), conforme 
consolidado na tabela a seguir: 

   Quadro 4.5.1 - A -: Indicadores Estratégicos Senasp. 

#
IE  Objetivo Estratégico (OE) Indicador Estratégico (IE) Meta 

1
.1 

Reduzir homicídios 

Quantidade de Instituições de 
Segurança Pública beneficiadas com 
convênios/doações 

2019:  

27 

1
.2 

Implementação de centros 
regionais de referência em perícia 
criminal 

2019:  

5 

1
.3 

Instalação de laboratório de 
DNA nas UFs que ainda não possuem 

2019:  

5 

1
.4 

Número de condenados com 
perfil genético coletado 

2019:  

50% 

1
.5 

Número de banco de dados 
papiloscópicos integrados com o AFIS 

2019:  

27 

3
.4 Fortalecer o enfrentamento à 

criminalidade com enfoque em 
organizações criminosas, tráfico, 
corrupção, lavagem de dinheiro e atuação 
na faixa de fronteira 

Número de operações 
integradas e fiscalizações efetivadas 

2019:  

9 

3
.5 

Quantidade de Relatórios de 
Inteligência elaborados 

2017:  

35 

5
.1 

Aperfeiçoar a coordenação 
estratégica em segurança pública 

Quantidade de Centros 
Integrados de Inteligência de Seg. 
Pública (CIISP) implementados 

2019:  

6 

5
.2 

Estados com sistema 
informatizado de boletim de ocorrência 
integrados ao SINESP 

2019:  

27 
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#
IE  Objetivo Estratégico (OE) Indicador Estratégico (IE) Meta 

1
0.1 

Aprimorar mecanismos de gestão 
do conhecimento e de preservação e 
difusão da memória arquivística nacional 

Quantidade de pessoas 
capacitadas externas ao MJ 

2017: 
285.000 

   Fonte: CGESP/Senasp. 

No processo de repactuação do Planejamento Estratégico verificou-se a necessidade de 
melhoria técnica dos indicadores de desempenho, das metas estipuladas e da capacidade de 
medição do esforço desprendido, bem como dos resultados alcançados. 

Destarte, em 2018, a Secretaria fará uma revisão dos seus indicadores, por intermédio da 
Coordenação-Geral de Estratégia em Segurança Pública, criada a partir da reestruturação da 
Secretaria para planejar, avaliar e monitorar a performance institucional da Senasp, conforme 
Portaria MJ nº 1.185, de 20 de dezembro de 2017. 

 

4.5.1. Indicadores do Objetivo Estratégico 1 – Reduzir Homicídios 

 Para monitorar o atingimento do OE 1, o Ministério da Justiça e Segurança Pública definiu 
5 (cinco) indicadores, todos eles com participação direta da Senasp. 

 

I - Quantidade de Instituições de Segurança Pública beneficiadas com 
convênios/doações (IE 1.1) 

 O indicador busca verificar o esforço de fortalecimento das instituições de segurança 
pública, através da melhoria das condições de trabalho dos profissionais de segurança pública. 

 Sua mensuração consiste no número de UFs com instituições que foram beneficiadas com 
repasse de recursos através de transferências voluntárias e/ou doações de bens pela Senasp. 

 Com polaridade positiva e periodicidade de coleta mensal, o indicador tem por meta até 
2019 alcançar as 27 Unidades Federativas. O apurado em dezembro de 2017 foi o alcance a 21 
Unidades Federativas. 
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II - Implementação de centros regionais de referência em perícia criminal (IE 1.2) 

 Este indicador pretende verificar a implementação dos centros regionais de perícia, visando 
a melhoria da capacidade de produção de provas periciais pelos estados. 

 Com polaridade positiva e periodicidade anual, o indicador tem por meta até 2019 a 
implementação de 5 centros. Nenhum centro foi implementado até dezembro de 2017. 

 Cabe consignar que, em relação à modernização das perícias criminais, podem ser 
apontados como relevantes em 2017 a finalização da entrega de 440 viaturas para atendimento de 
local de crime às unidades de perícia oficial dos estados, bem como a criação de dois Grupos de 
Trabalho destinados ao planejamento de novas aquisições e elaboração de diretrizes para 
atendimento de locais de crime e para a área de Laboratório Forense. 

 Além disto, foram adquiridos 6.252 coletes balísticos nível III-A para as perícias criminais. 

 

III - Instalação de laboratório de DNA nas UFs que ainda não possuem (IE 1.3) 

 O indicador tem por finalidade medir a realização da equipagem dos órgãos periciais dos 
estados que ainda não possuem laboratórios de DNA, visando às condições mínimas necessárias à 
implantação e funcionamento dos laboratórios de DNA, para a elucidação de homicídios, 
feminicídios e violência à mulher, bem como proporcionando a sua adesão à Rede Integrada de 
Bancos de Perfis Genéticos. 

 Com polaridade positiva e periodicidade de coleta semestral, o indicador tem por meta até 
2019 5 (cinco) Unidades Federativas com instituições que foram equipadas para a instalação de 
laboratórios de DNA. Em 2017 não foi apurada a instalação de laboratórios de DNA. Todavia foi 
realizada a aquisição de equipamentos e licenças de softwares para os 21 laboratórios de DNA que 
fazem parte da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos - RIBPG, com entrega prevista em 
março de 2018, perfazendo o investimento de R$ 862.145,13. 

 

IV - Número de condenados com perfil genético coletado (IE 1.4) 

 O indicador tem por finalidade mensurar o cumprimento da legislação (conforme definido 
pelo Art. 9º-A da Lei de Execução Penal) em relação à coleta do DNA dos condenados por crimes 
praticados, dolosamente, com violência de natureza grave contra pessoa, ou por qualquer dos 
crimes previstos no art. 1º da Lei nº 8.072/1990. 

 Considera-se perfil genético coletado o DNA extraído dos condenados para inserção na 
Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos. 

 Com polaridade positiva e periodicidade de coleta semestral, o indicador tem por meta até 
2019 a coleta do perfil genético de 50% do número total de condenados. É pertinente ressaltar que 
a meta definida será repactuada em 2018 para refletir melhor o esforço desprendido em prol do 
objetivo estratégico vinculado. 

 Destarte, foram realizadas coletas da progressão em números absolutos acumulados, 
totalizando em maio de 2017, 8.916 e em novembro de 2017, 10.769, contendo perfis genéticos 
de condenados e também oriundos de vestígios obtidos em locais de crimes. Os relatórios 
detalhados estão disponibilizados no sítio http://www.justica.gov.br/sua-seguranca/ribpg 
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V - Número de banco de dados papiloscópicos integrados com o AFIS (IE 1.5) 

 Mensurar a integração da base de dados do Sistema Automatizado de Identificação de 
Impressões Digitais - AFIS com dados papiloscópicos de institutos de identificação, IML, 
institutos de criminalística dos estados, com a finalidade de comparar dados de criminosos. 

 O indicador possui polaridade positiva, periodicidade de coleta semestral e meta para 2019 
de integrar 27 bases de identificação civil. No ano de 2017 não ocorreram integrações de bancos 
de dados papiloscópicos ao AFIS. 

 

4.5.2. Indicadores do Objetivo Estratégico 3 – Fortalecer o enfrentamento à criminalidade 
com enfoque em organizações criminosas, tráfico, corrupção, lavagem de dinheiro e 
atuação na faixa de fronteira 

 Para monitorar o atingimento do OE 3, o Ministério da Justiça e Segurança Pública definiu 
5 (cinco) indicadores, sendo 2 deles sob governança da Senasp. 

 

I - Número de operações integradas e fiscalizações efetivadas (IE 3.4) 

 O objetivo tem por finalidade identificar a efetividade da atuação policial na área de 
fronteira. 

 O indicador possui polaridade positiva, periodicidade de coleta semestral e a meta de 
ampliação em 10% o número de operações integradas, considerando a linha de base de 8 operações 
em 2016. No ano de 2017 foram realizadas 17 operações até junho, totalizando 41 operações em 
dezembro. 

 

II - Quantidade de Relatórios de Inteligência elaborados (IE 3.5) 

 Objetiva mensurar a quantidade de Relatórios de Inteligência produzidos sobre temas de 
enfrentamento à criminalidade com enfoque em organizações criminosas, tráfico, corrupção, 
lavagem de dinheiro e atuação na faixa de fronteira. 

 O indicador possui polaridade positiva, periodicidade de coleta mensal e meta de ao menos 
3 relatórios por mês. No ano de 2017 foram confeccionados 909 relatórios sobre as temáticas de 
Organizações Criminosas, incluindo aspectos prisionais, Tráfico de Drogas e Armas e Delitos 
Transfronteiriços. 

 

4.5.3. Indicadores do Objetivo Estratégico 5 – Aperfeiçoar a coordenação estratégica em 
segurança pública 

 Para monitorar o atingimento do OE 5, o Ministério da Justiça e Segurança Pública definiu 
2 (dois) indicadores, ambos sob governança da Senasp. 
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I - Quantidade de Centros Integrados de Inteligência de Seg. Pública (CIISP) 
implementados (5.1) 

 O indicador tem por finalidade acompanhar a implementação de estruturas integradas de 
inteligência de segurança pública em âmbito nacional e regionais, que visam ampliar a capacidade 
de coordenação estratégica em segurança pública na área de inteligência policial. 

 O indicador possui polaridade positiva, periodicidade de coleta anual e meta de 
implementação de 1 centro nacional e 5 centros regionais até 2019. No ano de 2017 não houve 
instalação de centros. 

 

II - Estados com sistema informatizado de boletim de ocorrência integrados ao SINESP 
(5.2) 

 O indicador tem por finalidade identificar o número de bases de dados estaduais integradas 
ao Sinesp, considerando os sistemas para registro de ocorrência, termo circunstanciado de 
ocorrência, atendimento de ocorrências emergenciais e inquérito policial.  

 São considerados indicadores operacionais o "Aceite" de uma das soluções do SINESP, a 
assinatura de Matriz de Responsabilidade, o levantamento de requisitos técnicos, a 
implantação/Integração e a capacitação e o alinhamento técnico. 

 O indicador possui polaridade positiva, periodicidade de coleta semestral e meta de 
alcançar as 27 unidades da federação. No ano de 2017 foram apurados o total de 5 estados 
integrados em junho e 10 estados integrados em dezembro. 

 

4.5.4. Indicadores do Objetivo Estratégico 10 – Aprimorar mecanismos de gestão do 
conhecimento e de preservação e difusão da memória arquivística nacional 

 Para monitorar o atingimento do OE 10, o Ministério da Justiça e Segurança Pública definiu 
2 (dois) indicadores, sendo 1 com participação direta da Senasp. 

 

I - Quantidade de pessoas capacitadas externas ao MJ (10.1) 

 O indicador objetiva apurar o quantitativo de pessoas que o Ministério capacita, seja 
presencialmente ou à distância em cursos e treinamentos de no mínimo 4h/a. No âmbito da Senasp, 
mensura-se a difusão do conhecimento nas temáticas relativas à segurança pública. 

 O indicador possui polaridade positiva, periodicidade de coleta trimestral e meta de 
alcançar 285.000 capacitados ao ano, totalizando 855.000 profissionais de segurança pública 
capacitados em 2019. No exercício de 2017, foram capacitados 161.983 (cento e sessenta e um 
mil, novecentos e noventa e oitenta e três) profissionais de segurança pública. 

 Importante ressaltar o alinhamento deste indicador com a Meta 045F do PPA 2016-2019: 
Capacitar mais de 855.000 profissionais de segurança pública até 2019, em diversas temáticas, 
com ênfase a redução de homicídios, na prevenção das temáticas racial, de igualdade de gênero e 
de direitos humanos. 
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5. GOVERNANÇA  

 

5.1 Descrição das Estruturas de Governança  

 

Governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de 
liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e 
monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à 
prestação de serviços de interesse da sociedade. (TCU, 2014) 

 

Para a realização da sua estratégia organizacional, a Secretaria Nacional de Segurança 
Pública (Senasp) envidou esforços em 2017 no desenvolvimento da Política Nacional de 
Segurança Pública (PNSP), a qual se encontra em fase final de ajustes. Paralelo a isso, vem 
realizando a revisão do Plano Nacional de Segurança Pública para adequá-lo à Política e às novas 
prioridades do novo ministério. 

Em razão das suas competências estarem relacionadas a uma forte integração com os órgãos 
de segurança pública de todo país, a Senasp, por meio de acordos de cooperação federativa, conta 
com servidores de diversos estados na execução de atividades e serviços imprescindíveis à 
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, a exemplo do 
efetivo da Força Nacional de Segurança Pública, da coordenação de ações e operações integradas 
e das  atividades de inteligência de segurança pública.  

Entretanto, para que os planos, ações, atividades e processos da Secretaria sejam executados, 
existem riscos estratégicos, táticos e operacionais, os quais devem ser avaliados e tratados.  Ciente 
da importância estratégica da gestão de riscos, a Senasp realizou importante alteração na sua 
estrutura organizacional em 2017, conforme Portaria nº. 1.185, de 20 de dezembro de 2017. 

A Coordenação-Geral de Gestão de Riscos, que já existia na sua estrutura, mas ligada a uma 
de suas diretorias, passou a fazer parte do gabinete do dirigente máximo da Secretaria. A partir 
dessa alteração, espera-se maior autonomia das atividades de gestão de risco, bem como a sua 
aplicação em toda a Senasp, de acordo com as prioridades definidas pela alta gestão. 

Outra melhoria implementada a partir dessa reestruturação, foi a criação de uma 
coordenação-geral, também ligada ao gabinete do Secretário, responsável por apoiar a desenvolver 
e acompanhar a sua estratégia organizacional. 
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Ainda sob o aspecto do controle, para o componente accountability5 e transparência dos seus 
atos de gestão, a Senasp conta com o Conselho do Fundo Nacional de Segurança Pública e do 
Conselho Gestor do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre 
Drogas (Sinesp), e participa do Conselho Nacional de Segurança Pública. 

 

 

          Figura 5.1 - A - :  Estrutura de Governança da Senasp 
 

 
Fonte: COGER/Senasp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
5 Accountability: responsabilidade com ética e remete à obrigação e à transparência de membros de um órgão 
administrativo ou representativo de prestar contas a instâncias controladoras ou a seus representados.  
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    Tabela 5.1 - A -:  Estrutura de Apoio a Governança da Senasp 
Estrutura de apoio a 
Governança 

Descrição 

Conselho Nacional de 
Segurança Pública 

Órgão consultivo, com participação social e de representantes de 
classe de trabalhadores, que fornece subsídios para o processo 
decisório da Política Nacional de Segurança Pública, regulado pelo 
Decreto nº 7.413/2010, de 30 de dezembro de 2010 

Conselho Gestor do Sinesp Órgão consultivo e deliberativo do Ministério da Justiça, responsável 
pela administração, coordenação e formulação de diretrizes do 
Sinesp, é uma instância de articulação federativa (governos estaduais 
e governo federal), instituído pelo Decreto nº 8.075/2013, de 14 de 
agosto de 2013 

Conselho Gestor do Fundo 
Nacional de Segurança Pública 

Responsável pela administração do Fundo Nacional de Segurança 
Pública (FNSP) e instituído no âmbito do Ministério da Justiça 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, nos termos da Lei nº 10.201, 
de 14 de fevereiro de 2014 

Coordenação-Geral de 
Estratégia em Segurança Pública 
- CGESP 

I - apoiar o desenvolvimento, a implantação e o acompanhamento de 
projetos e ações estratégicas para a Secretaria, em consonância com 
as diretrizes e políticas de Governo; II - coordenar as atividades 
relacionadas a elaboração, revisão ou aperfeiçoamento do 
planejamento estratégico, do plano plurianual e da avaliação do 
desempenho institucional, bem como acompanhar, avaliar e 
consolidar sua execução, no âmbito da Secretaria; III - compatibilizar 
estratégias de atuação referentes à consolidação dos planos, 
programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria e acompanhar os 
indicadores de desempenho, relativos ao planejamento estratégico e 
ao plano plurianual; e IV - desenvolver, em articulação com as 
unidades da Secretaria, as atividades necessárias à sistematização, 
padronização e implantação de projetos, técnicas e instrumentos de 
gestão e de modernização, no âmbito da Secretaria. 

Coordenação-Geral de Gestão 
de Riscos - COGER 

I - implementar o processo de gerenciamento de riscos da Secretaria, 
em consonância com as políticas gerais, em nível ministerial; II - 
instituir e manter atualizada a Metodologia de Gestão de Riscos da 
Secretaria, em consonância com as políticas gerais, em nível 
ministerial; III - apoiar os dirigentes das unidades da Secretaria na 
aplicação da Metodologia de Gerenciamento de Riscos; IV - 
fomentar e propor ações de capacitação em gestão de riscos para os 
servidores da Secretaria; V - dar suporte à identificação, análise e 
avaliação dos riscos dos processos organizacionais selecionados para 
a implementação da Gestão de Riscos; VI - monitorar a evolução dos 
níveis de riscos e a efetividade das medidas de controle 
implementadas; VII - requisitar aos responsáveis pelo gerenciamento 
de riscos dos processos organizacionais as informações necessárias 
para a consolidação dos dados e a elaboração dos relatórios 
gerenciais; VIII - consolidar os resultados das diversas áreas em 
relatórios gerenciais e encaminhá-los às instâncias competentes, 
quando existentes; IX - manter o Secretário informado sobre a gestão 
de risco da Secretaria; X - fomentar a adoção das melhores práticas 
de controles internos da gestão pelas unidades da Secretaria, com o 
objetivo de evitar impropriedades ou irregularidades na execução 
dos recursos orçamentários e financeiros destinados à Secretaria. 

Fonte: COGER/Senasp. 
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5.2 Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos  

    

  É competência da Corregedoria-Geral do Ministério da Justiça, unidade criada a partir do 
Decreto nº 8.668, de 11 de fevereiro de 2016, a apuração de ilícitos cometidos por servidores e 
mobilizados da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), bem como a condução dos 
procedimentos disciplinares. 

 As atribuições da Corregedoria do MJ estão definidas no art. 17, da Portaria MJ n.º 1176, 
de 18 de dezembro de 2017, das quais destaca-se:  

• executar, no âmbito de suas atribuições, as atividades relacionadas à prevenção e 
à apuração de irregularidades disciplinares, por meio da instauração e da condução de 
procedimentos correcionais, disciplinares e sindicâncias patrimoniais; 

• instaurar e conduzir procedimentos administrativos disciplinares e 
sindicâncias patrimoniais, bem como decidir o arquivamento, em sede de juízo de 
admissibilidade, para apurar responsabilidade de servidor do Ministério ou de órgão da 
estrutura desde que não possua unidade de correição própria, ressalvada eventual 
determinação do Ministro para atuar em qualquer dos órgãos do Ministério; e 

• manter registro atualizado da tramitação e do resultado dos processos e expedientes em 
curso, além de encaminhar ao Órgão Central do Sistema dados consolidados e 
sistematizados relativos aos resultados das sindicâncias e dos processos administrativos 
disciplinares, bem como à aplicação das penas respectivas; 

 

No exercício de suas competências, a Corregedoria-Geral recebe denúncias sobre possíveis 
irregularidades no âmbito do Ministério, no que se refere a processos conduzidos sem observância 
de normas regulamentares e a conduta de servidores, à exceção de possíveis desvios de natureza 
estritamente ético, apurados pela Comissão de Ética da Pasta. Procede-se, então, à formação de 
Comissões de Disciplina para a apuração de responsabilidades. 

Quando concluídos os procedimentos apuratórios, passa-se a uma análise pela Consultoria 
Jurídica, após o que estarão preparados para a decisão final da autoridade julgadora, o Ministro da 
Justiça. 

Ao longo do exercício de 2017, foram encaminhados pela Senasp à Corregedoria-Geral, para 
instauração, os seguintes procedimentos disciplinares:  
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Tabela 5.2 - A -: Procedimentos Disciplinares da Senasp 2017 
PROCEDIMENTO DICIPLINAR  INSTAURADOS RELATADOS 

Processo Administrativo 

Disciplinar 

08001.004753/2017-42 08001.005830/2015-10 

08001.005485/2017-86 08001.005114/2016-13 

08001.007316/2017-81 08001.005810/2016-20 

Sindicância Investigativa 

08001.006597/2017-54 08001.004764/2015-61 

08001.005567/2017-21 08001.000890/2016-27 

08001.005919/2017-48 08001.002082/2016-02 

08001.000747/2017-16 08001.000747/2017-16 

08001.000750/2017-30 08001.000750/2017-30 

08001.002265/2017-09 08001.002265/2017-09 

08001.002959/2017-38 08001.002959/2017-38 

08001.003882/2017-13 08001.003882/2017-13 

08001.005114/2017-02 08001.005114/2017-02 

08001.006668/2017-19 08001.006668/2017-19 

08001.006742/2017-05 08001.006742/2017-05 

Fonte: Corregedoria-Geral do MJSP 

 

Os procedimentos disciplinares instaurados e relatados encontram-se devidamente 
cadastrados e atualizados no Sistema de Gestão de Processos disciplinares – CGU-PAD, em 
conformidade com o que preceitua o inciso II, § 1º, do Art. 1º, da Portaria CGU nº 1.043, de 24 de 
julho de 2007. 

 

Gráfico 5.2 - A: Procedimentos Disciplinares Relatados em 2017 

 
Fonte: Corregedoria-Geral do MJSP. 
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5.3 Gestão de Risco e Controle Interno  

Gerenciar riscos de modo eficaz contribui para o aumento da confiança dos 
cidadãos nas organizações públicas ao subsidiar informações para a tomada de 
decisão, contribuir para um melhor desempenho na realização dos objetivos de 
políticas, organizações e serviços públicos e auxiliar na prevenção de perdas e 
no gerenciamento de incidentes (TCU 2018). 

A análise da gestão de risco e dos controles internos institucionais da Secretaria Nacional de 
Segurança Pública (Senasp) baseou-se no preenchimento do questionário do Tribunal de Contas 
da União, demonstrado abaixo, o qual busca demonstrar a percepção da Secretaria, a partir do 
nível estratégico de gestão, acerca da qualidade do funcionamento de seus controles internos 
administrativos, principalmente quanto à suficiência desses controles para garantir, com razoável 
segurança, a confiabilidade das informações financeiras produzidas; a obediência (compliance) às 
leis e aos regulamentos que o regem, ou ao seu negócio; a salvaguarda dos seus recursos, de modo 
a evitar perdas, mau uso e dano; a eficácia e a eficiência de suas operações frente aos objetivos 
traçados. 

Para cada afirmativa dentro de cada elemento, o respondente indicou um valor na escala de 
1 a 5, assinalando um “X” na coluna “VALORES” de acordo com a sua percepção e com base na 
situação do final do exercício de 2017: 

Quadro 5.3 - A -:  Questionário de avalição do sistema de controles internos da Senasp 
ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS 

Ambiente de Controle 

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da 
unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. 

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e 
funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.  

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

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. 

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

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos 
diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou 
código de ética ou conduta. 

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

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

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

Avaliação de Risco 

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

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

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus 
processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a 
consequente adoção de medidas para mitigá-los. 

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade 
que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.  
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14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco 
da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. 

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de 
prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 

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

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

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de 
responsabilidade da unidade.  

Procedimentos de Controle 

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar 
os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. 

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo 
com um plano de longo prazo. 

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que 
possam derivar de sua aplicação. 

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente 
relacionadas com os objetivos de controle. 

Informação e Comunicação 

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e 
comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir 
ao gestor tomar as decisões apropriadas. 

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva, atual, 
precisa e acessível. 

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da 
UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. 

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, 
por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. 

Monitoramento 

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e 
qualidade ao longo do tempo. 

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações 
sofridas. 

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho. 

Escala de valores da Avaliação: 
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da 
UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, 
porém, em sua minoria. 
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, 
porém, em sua maioria. 
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 

Fonte: COGER/Senasp. 
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O questionário foi estruturado tendo como opções de resposta a Escala Likert. Desta forma 
os números ali existentes possuem como referência uma informação qualitativa e não pontuação, 
uma vez que a numeração apresentada pelos respondentes é meramente um código, e não um 
número com graduação. Portanto, utilizou-se a frequência ou moda.  

No estudo foram considerados os seguintes elementos: “Ambiente de Controle”, “Avaliação 
de Risco”, “Informações e Comunicação”, “Procedimentos de Controle” e “Monitoramento”.  

No primeiro elemento, sobre o “Ambiente de Controle”, a maioria das afirmativas foi 
considerada “Parcialmente Válidas”. Quase 50% das respostas no elemento “Informação e 
Comunicação”, também foram consideradas “Parcialmente Válidas”. Para as afirmações do 
elemento “Avaliação de Risco e Procedimentos de Controle”, a maioria entendeu-as “Parcialmente 
Inválidas”. Já para o elemento Monitoramento, 42% foram consideradas “Não possível de avaliar”. 

Gráfico 5.3 - A -:  Resultado da avaliação do sistema de controles internos da Senasp 

 
Fonte: COGER/Senasp. 

Após a consolidação das respostas, fez-se uma discussão conjunta com os dirigentes da 
Senasp para registros dos principais controles internos mitigadores de riscos da Secretaria e quais 
as oportunidades de melhoria. As principais inciativas destacadas foram: 
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Quadro 5.3 - B -:  Principais Controles Internos existentes na Senasp 

Quanto ao elemento “Ambiente de Controle” 

• O Decreto 9.150, de 4 de setembro de 2017, conjuntamente com o novo regimento interno da 
Senasp, Portaria MJ nº 1.185, de 20 de dezembro de 2017, reforçou a importância do planejamento 
e da gestão de riscos para a Senasp, a partir da vinculação da Coordenação-Geral de Gestão de 
Riscos (COGER) ao Gabinete do Secretário e criação da Coordenação-Geral de Estratégia em 
Segurança Pública (CGESP) também ligada ao Gabinete da Secretaria. 

• Os principais fluxos de trabalho, em que pese não estarem formalmente instituídos, são respeitados, 
especialmente quanto à hierarquia, a exemplo das decisões da Secretaria e ações que exigem 
comunicação e interação com atores externos, uma vez que todas passam pelo controle do Secretário 
Adjunto e/ou do Secretário da Senasp. 

• Há o monitoramento e o acompanhamento das demandas dos órgãos de controle interno e externo 
da Administração Pública pela COGER-Senasp, bem como o suporte às áreas internas da Secretaria 
na implementação de controles internos como respostas à CGU e ao TCU. 

• A Força Nacional de Segurança Pública, em razão do elevado quantitativo de servidores estaduais 
e municipais mobilizados para atuar nas suas missões, possui norma de conduta própria – Portaria 
MJ nº 3.383, de 24 de outubro de 2013, a ser observada pelos servidores que compõe a FNSP. 

• O Regimento Interno da Senasp prevê de forma clara a segregação de funções das suas atividades 
internas. 

Quanto ao elemento “Avaliação de Risco”  

• Os objetivos, metas e indicadores da Senasp estão institucionalizados no Planejamento Estratégico 
do Ministério da Justiça, conforme Portaria SE/MJ nº 1775, de 08/12/2017. 

• O procedimento de planejamento conjunto de contratações de bens e serviços pelas unidades do 
Ministério da Justiça, constituído pela Comissão de Aquisições Compartilhadas – CAC, composta 
por todas as unidades da pasta. 

• No âmbito da Senasp, o Plano Setorial de Aquisições deu origem ao Plano Anual de Aquisições, 
que tem o propósito de vincular as aquisições ao Planejamento Estratégico (Objetivos, Metas e 
Projetos Estratégicos) e ao Planejamento Orçamentário do órgão. 

• O controle patrimonial da Senasp segue os normativos do Ministério da Justiça que estabelece, além 
do termo de responsabilidade pelos bens de uso comum dos servidores, a cautela que é assinada 
pelo servidor para os bens de controle pessoal, a exemplo do notebook, telefone e viatura. 

Quanto ao elemento “Procedimentos de Controle” 

• Formalização dos critérios de análise das propostas de convênios, por meio da Portaria Senasp nº 
20, de 20 de fevereiro de 2018, que estabelece critérios técnicos e documentação complementar já 
definida na legislação infraconstitucional para análise de propostas de instrumentos de 
transferências voluntárias no âmbito da Secretaria. 

Quanto ao elemento “Informação e Comunicação” 

• Utilização do Sistema Eletrônico de Informações – SEI que permite estabelecer padrões de 
documentos, de fluxo de processo, bem como possibilita a consulta a qualquer documento público, 
o monitoramento do trâmite do processo e o rastreamento das providências adotadas e dos atores 
envolvidos. 

Quanto ao elemento “Monitoramento” 

• A estrutura hierarquizada da Senasp propicia controle das ações, pois os atos de gestão são sempre 
avaliados e revisados pelo Secretário Adjunto e/ou pelo Secretário. 

• A COGER monitora e o acompanha o cumprimento das demandas dos órgãos de controle interno e 
externo da União 

• O SEI permite monitorar prazo, providências e novas informações, por meio da ferramenta 
‘Acompanhamento Especial”, no processo eletrônico de interesse da unidade.  
Fonte: COGER/Senasp. 
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Da análise gráfica acima, combinada com os registros feitos pelos dirigentes da Senasp, 
verifica-se que os elementos “Ambiente de Controle” e “Informação e Comunicação” foram 
melhor avaliados e mais bem percebidos. Para o elemento “Avaliação de Risco” percebeu-se sua 
existência em alguns controles já formalizados. Por outro lado, os elementos “Procedimentos de 
Controle” e “Monitoramento” foram pior avaliados, em que pese o registro de alguns controles já 
existentes, notou-se a dificuldade em se perceber sua eficácia, conforme se verifica que 42% não 
conseguiu avaliar o elemento Monitoramento. 

Considerando o contexto atual, espera-se melhorias no sistema de controles internos da 
Senasp para 2018, notadamente nos elementos mais carentes, conforme demonstrado acima, tendo 
em vista a reestruturação organizacional da Secretaria em dezembro de 2017, que reforçou a 
importância no planejamento estratégico das suas ações e na gestão de riscos. 

Tendo como referencial normativo a Política de Gestão, Governança, Integridade, Riscos e 
Controles Internos – PGGIRC, do Ministério da Justiça, que foi atualizada em janeiro de 2018 e 
revogou Portaria nº 366, de 3 de maio de 2017, foram iniciados esforços para a implantação da 
gestão de risco na Secretaria e acredita-se que em 2018 procedimentos sejam formalmente 
instituídos para possibilitar que os riscos estratégicos e operacionais possam ser tempestivamente 
avaliados e adequadamente tratados.  
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6. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 

 

6.1.  Gestão de Pessoas  

 

Preliminarmente, registre-se que a coordenação e o acompanhamento das atividades de 
administração, pagamento e desenvolvimento dos servidores em exercício na Secretaria Nacional 
de Segurança Pública - Senasp são de competência da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas 
da Subsecretaria de Administração da Secretaria Executiva - CGGP/SAA/SE. 

 

6.1.1. Estrutura de Pessoal da Unidade 
 

Quadro 6.1.1 - A -:  Força de Trabalho da UPC 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos 

no 
Exercício 

Egressos 
no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 46 77 39 29 

1.1.   Membros de poder e agentes políticos  0 0 0 0 

1.2.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 46 77 39 29 

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 46 46 14 19 

1.2.2.    Servidores de carreira em exercício descentralizado Não há 3 2 2 

1.2.3.    Servidores de carreira em exercício provisório Não há 0 0 0 

1.2.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas Não há 28 23 8 

2.   Servidores com Contratos Temporários 9 9 0 0 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública Não há 30 38 26 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 55 116 77 55 

Fonte: Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE. 

 
Quadro 6.1.1- B -:  Distribuição da Lotação Efetiva  

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1.   Servidores de Carreira (1.1) 45 32 

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 45 32 

1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 28 18 

1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 2 1 

1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 

1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 15 13 

2.   Servidores com Contratos Temporários 9 0 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 15 15 
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4.   Total de Servidores (1+2+3) 69 47 

Fonte: Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE. 

 
 

 

Quadro 6.1.1 - C -:  Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções 
Gratificadas 

Lotação Ingressos 
no 

Exercício 

Egressos 
no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Cargos em Comissão 85 71 102 61 

1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 68 58 87 59 

1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão Não há 6 9 10 

1.2.2.    Servidores de Carreira em Exercício 
Descentralizado Não há 2 2 1 

1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas Não há 20 36 22 

1.2.4.    Sem Vínculo Não há 22 31 22 

1.2.5.    Aposentados Não há 8 9 4 

1.3. Funções Comissionadas do Poder Executivo (*) 17 13 15 2 

1.3.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão Não há 8 10 2 

1.3.2.    Servidores de Carreira em Exercício 
Descentralizado Não há 1 1 0 

1.3.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas Não há 4 4 0 

2.   Funções Gratificadas 1 1 1 1 

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão Não há 1 1 1 

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado Não há 0 0 0 

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas Não há 0 0 0 

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  86 72 103 61 

(*) A partir do Decreto nº 9.150, de 4 de setembro de 2017, com vigência em 5 de outubro de 2017, o Ministério da 
Justiça e Segurança Pública passou a contar com Funções Comissionadas do Poder Executivo – FCPE em sua 
Estrutura Regimental. 

Fonte: Sistema Integrado de Administração de Pessoal – SIAPE. 

 

Análise Crítica 
 

O Quadro de Pessoal do Núcleo Central do Ministério da Justiça e Segurança Pública 
conta com um quantitativo reduzido de servidores para a implementação de projetos e ações de 
crescente complexidade, o que impacta também a Secretaria Nacional de Segurança Pública - 
Senasp no que diz respeito à força de trabalho frente às necessidades da Unidade. 
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Em face desse déficit da força de trabalho, atualmente, a Secretaria conta com 30 (trinta) 
servidores sem vínculo com a Administração Pública no exercício de cargo em comissão. 

 

Além disso, a Unidade conta com 9 (nove) profissionais contratados por tempo 
determinado, na forma da alínea "i" do inciso VI do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 
1993, conforme autorização do então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio 
da Portaria nº 242, de 28 de julho de 2014, para o desenvolvimento de atividades inerentes ao 
gerenciamento do projeto Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisional e 
sobre Drogas - SINESP. 

 

Por outro lado, o MJ vem buscando alternativas para recompor a força de trabalho das 
unidades integrantes da Pasta, tais como pedido de concurso público.  Todavia, algumas ações 
fogem da governabilidade do órgão. 

 

6.1.1.1. Qualificação da força de trabalho quanto ao grau de escolaridade, especialização, 
tempo para aposentadoria, idade, e outros aspectos relevantes no contexto da unidade 
 

No âmbito da Senasp, 1%, 20%, 60%, 15%, 3% e 1% dos servidores possuem, 
respectivamente, "Ensino Fundamental", “Ensino Médio”, “Ensino Superior”, “Aperfeiçoamento, 
Especialização ou Pós-Graduação”, “Mestrado” e “Doutorado”. 

 

No que se refere ao perfil etário dos servidores em exercício nessa Unidade, observa-se a 
seguinte distribuição: 7%, 45%, 20%, 20% e 8% nas faixas “até 30”, “de 31 a 40”, “de 41 a 50”, 
“de 51 a 60” e “acima de 60” anos, respectivamente, causando preocupação na Administração, 
pois há risco de evasão de servidores, seja pelos mais novos que buscam melhores oportunidades 
de salários, seja pelos mais velhos que podem sair a qualquer momento pelo instituto da 
aposentadoria. 

 
Do total de 46 (quarenta e seis) servidores efetivos do Quadro de Pessoal do MJ em 

exercício na Senasp, 7 (sete) completaram ou completarão os requisitos para aposentadoria até o 
ano de 2019, representando 15% do pessoal efetivo.  
 

 

6.1.1.1.2 – Política de Capacitação e Treinamento de pessoal 
 
No âmbito do MJ, foi instituída a Política de Desenvolvimento de Pessoas - PDP, por 

meio da Portaria nº 2.716, de 5 de agosto de 2013, com as seguintes diretrizes: promoção da 
excelência na qualidade dos serviços prestados à sociedade, partindo das premissas: transparência, 
eficiência, eficácia e efetividade; promoção à formação e à educação contínua dos servidores; 
adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos do MJ, tendo como referência 
o Plano Plurianual – PPA e o Plano Estratégico do MJ; divulgação e gerenciamento das ações de 
capacitação e desenvolvimento; racionalização dos recursos;  mensuração dos resultados advindos 
das ações de capacitação e desenvolvimento com vistas a otimizar os investimentos; e 
responsabilização dos dirigentes na avaliação das necessidades, bem como no acompanhamento 
dos resultados das ações de capacitação e desenvolvimento. 
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No ano de 2016, foi realizado o levantamento das necessidades de capacitação junto às 

unidades administrativas do MJ para o ano de 2017, cujos temas mais demandados foram 
licitações, contratos, convênios e prestação de contas, execução orçamentária e financeira, 
liderança e gestão estratégica. No caso da Senasp, foram concedidas 32 (trinta e duas) 
oportunidades de capacitação (cursos e seminários) aos servidores. 

 
Além disso, o MJ oferece oportunidades de capacitação de longa duração por meio dos 

seguintes programas: Bolsa Universitária (custeio de até 50% da mensalidade do curso de 
graduação); Bolsas Integrais de Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado; Curso de inglês 
ministrado pelo Centro Cultural Thomas Jefferson; e Programa de Incentivo à Participação em 
Cursos de Idioma Estrangeiro (custeio de até 50% da mensalidade, até o limite máximo de R$ 
200,00). Dessas ações, houve a participação de 6 (seis) servidores no curso de inglês.  

 

6.1.1.1.3 - Ações adotadas para identificar eventual irregularidade relacionada ao pessoal, 
especialmente à acumulação remunerada de cargos, funções e empregos públicos, 
demonstrando as medidas adotadas para tratar a irregularidade identificada. 
 

No âmbito do Poder Executivo Federal, o controle de possíveis acumulações vedadas de 
cargos, funções e empregos públicos é realizado pelo órgão central do SIPEC – Secretaria de 
Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por dois meios: 

 

a) Parametrização no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – 
SIAPE, no qual é bloqueada a operação de cadastramento de um novo vínculo funcional, quando 
detectada a ocorrência de ocupação de um cargo público não acumulável no âmbito da 
Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional. 

 

b) Cruzamento das bases de dados do SIAPE com os dados da Relação Anual de 
Informações Sociais – RAIS, que se detectado algum possível caso, é encaminhado ao órgão de 
exercício do respectivo servidor para verificação. 

 

Em ambas as situações, a possível ocorrência deve ser apurada por meio de processo 
administrativo, no qual é assegurado o contraditório e a ampla defesa ao servidor. 

 

Destaca-se ainda, que no âmbito interno, o servidor no momento da posse em cargo 
público apresenta declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função 
pública, respeitando as situações previstas na Constituição Federal. Ademais, o servidor se 
compromete a comunicar à CGGP/MJ, qualquer alteração que vier a ocorrer em sua vida funcional 
e de que está ciente de que declarar falsamente é crime previsto em Lei. 

 

No exercício de 2017, não foi detectada nenhuma ocorrência de possível acumulação 
vedada de cargos, funções e empregos públicos, por parte dos servidores da Senasp. 
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6.1.2. Demonstrativo das despesas com pessoal 
Quadro 6.1.2. - A -:  Despesas com pessoal 

Tipologias/ 
Exercícios 

 
Vencimentos 
e Vantagens 

Fixas  

 Despesas Variáveis   Despesas 
de 

Exercícios 
Anteriores  

 Decisões 
Judiciais  

 Total   
Retribuições  

 
Gratificações  

 Adicionais   Indenizações  
 Benefícios 

Assistenciais e 
Previdenciários  

 Demais 
Despesas 
Variáveis  

Membros de poder e agentes políticos 

Exercícios  
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada 

Exercícios 
2017 1.556.425,09 679.621,70 2.296.168,54 123.074,38 297.819,18 143.256,62 63.366,36 6.031,94 34.071,63 5.199.835,44 

2016 1.528.509,28 604.943,01 2.216.155,48 109.006,11 324.581,36 140.491,58 35.301,53 5.828,64 9.923,09 4.974.740,08 

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada 

Exercícios 
2017 0,00 883.006,02 155.068,09 28.312,13 239.979,37 538,48 42.558,46 3.684,40 0,00 1.353.146,95 

2016 0,00 1.010.448,15 93.910,10 31.022,69 305.358,17 10.191,68 113.042,30 20.596,78 0,00 1.584.569,87 

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários) 

Exercícios 
2017 0,00 2.019.186,41 166.389,23 35.777,25 364.472,14 25.071,94 63.453,07 1.583,33 0,00 2.675.933,37 

2016 0,00 1.609.739,37 134.805.39 32.888,34 377.769,82 35.233,82 231.192,56 15.865,32 0,00 2.437.494,62 

Servidores cedidos com ônus 

Exercícios 
2017 107.035,35 2.752,24 194.854,94 6.217,76 20.152,00 4.317,74 2.259,46 169,11 0,00 337.758,60 

2016 66.359,49 0,00 113.524,90 3.501,30 13.995,00 4.248,81 205,20 880,00 0,00 202.714,70 

Servidores com contrato temporário 

Exercícios 
2017 1.095.600,00 0,00 91.300,00 30.433,26 60.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.277.789,26 

2016 1.027.263,33 0,00 86.458,33 24.899,94 58.327,28 0,00 7.377,77 0,00 0,00 1.204.326,65 

Fonte: Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE. 
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6.1.3. Gestão de riscos relacionados ao pessoal 
 

O déficit de servidores no Quadro de Pessoal do Ministério da Justiça e Segurança 
Pública agravou-se, principalmente, pela ausência de concurso público para este órgão nas 
décadas de 80 e 90, contrapondo com o gradativo e significativo aumento das atribuições 
institucionais da Pasta ao longo desse mesmo período. 

 

Não obstante a realização de concursos públicos nos anos de 2009 e 2013, os 
quantitativos autorizados foram aquém do número necessário de servidores. Destaca-se que, 
o concurso público de 2009 teve como objetivo a substituição dos prestadores de serviços 
(considerados como impróprios) por servidores, cujo quantitativo já não era suficiente para 
fazer frente à notória ausência de servidores públicos, então verificada no então Ministério da 
Justiça. 

 

Já com relação ao concurso de 2013, do total de 838 (oitocentas e trinta e oito) vagas 
solicitadas, só foram autorizadas, pela Portaria MP nº 592, de 10 de dezembro de 2012, 110 
(cento e dez) vagas, sendo 10 (dez) de Administrador, 95 (noventa e cinco) de Analista 
Técnico-Administrativo, 1 (uma) de Contador e 4 (quatro) de Economista, sob alegação de 
restrições orçamentárias. No ano de 2015, foi autorizada a nomeação de 7 (sete) candidatos 
excedentes, sendo 5 (cinco) para o cargo de Administrador, 1 (um) para o cargo de Economista 
e 1 (um) para o cargo de Engenheiro. 

 

Entretanto, os servidores do Quadro de Pessoal do MJ são integrantes do Plano Geral 
de Cargos do Poder Executivo - PGPE e percebem uma das mais baixas remunerações do 
Serviço Público Federal, trazendo como consequências: considerável índice de desistência à 
posse no cargo efetivo e evasão de servidores qualificados. 

 

Do concurso público de 2009, de um total de 604 (seiscentos e quatros) cargos 
oferecidos (considerando as 450 vagas iniciais e 154 vagas excedentes), apenas 326 (trezentos 
e vinte e seis) vagas estão providas no MJ (posição: 31/12/2017), em face da grande oferta de 
cargos públicos com remunerações melhores, inclusive no Poder Executivo Federal. 

 

Com referência ao concurso público de 2013, cujos provimentos iniciaram a partir 
de março de 2014, apresenta-se o índice de 36% de desistência dos candidatos para assumir o 
cargo público. Além disso, 34% dos candidatos empossados solicitaram vacância do cargo. 
Assim, o MJ conta com 100 (cem) servidores oriundos desse certame (posição: 31/12/2017). 

 

Diante desse cenário e considerando a carência de servidores, o MJ encaminhou em 
2013, e novamente em 2014, 2015 e 2016, ao então Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão pedidos de autorização para realização de concurso público, conforme quadro a 
seguir, mas ambos pedidos foram indeferidos, sob a alegação de que os Projetos de Lei dos 
exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017, encaminhados ao Congresso Nacional, não 
contemplaram recursos orçamentários para a implementação das referidas propostas. 
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Quadro 6.1.3 – A -:  Pedidos de Concurso Público – 2013 a 2016 

Cargo Nível 
Quantitativo de Cargos 

2013 2014 2015 2016 

Administrador NS - - 10 18 

Analista Técnico-Administrativo NS - - 74 92 

Analista Técnico de Políticas Sociais NS - - 70 145 

Arquiteto NS - 5 10 4 

Arquivista NS - - 1 2 

Assistente Social NS - - 1 1 

Bibliotecário NS - - 6 2 

Contador NS - 5 5 8 

Economista NS - - 4 2 

Enfermeiro NS - - 1 1 

Engenheiro NS 4 10 20 12 

Estatístico NS - 5 5 7 

Médico NS - - 4 4 

Psicólogo NS - - 1 3 

Sociólogo NS - - 1 1 

Técnico em Assuntos Educacionais NS - - 10 0 

Técnico em Comunicação Social NS - 10 20 38 

Agente Administrativo NI 200 200 50 109 

Auxiliar de Enfermagem NI - - 1 1 

Técnico em Contabilidade NI - - - 7 

Total 204 235 294 457 

Fonte: Sistema Eletrônico de Informações – SEI. 

 

Novamente, em maio de 2017, foi solicitado ao Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão autorização para realização de concurso público para 162 cargos 
de Analista Técnico de Políticas Sociais da Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais 
e 400 cargos do PGPE, sendo 35 de Administrador, 218 de Analista Técnico-Administrativo, 
5 de Arquiteto, 2 de Arquivista, 4 de Assistente Social, 3 de Bibliotecário, 12 de Contador, 4 
de Economista, 2 de Enfermeiro, 8 de Engenheiro, 11 de Estatístico, 4 de Médico, 5 de 
Psicólogo, 3 de Sociólogo, 6 de Técnico em Assuntos Educacionais, 6 de Técnico em 
Comunicação Social, 66 de Agente Administrativo, 2 de Auxiliar de Enfermagem e 4 de 
Técnico de Contabilidade, por meio do Aviso nº 675/2017-MJ. No entanto, até o encerramento 
do exercício, o pedido não tinha sido indeferido. 

 

Com relação às possíveis aposentadorias, 190 (cento e noventa) servidores 
completaram ou estão prestes a completar os requisitos para aposentadoria até o ano de 2019, 
ou seja, 27% do Quadro de Pessoal do MJ. Embora a possibilidade dessas aposentadorias 
acontecerem na totalidade seja mínima, cada vez que um servidor se aposenta, agrava mais a 
situação do déficit de pessoal, pois não há a reposição de imediato. 

 

A fim de estabelecer uma política de remuneração capaz de manter o quadro de 
pessoal desta Pasta, o MJ encaminhou em 2012 e 2013, respectivamente, as seguintes 
propostas: 
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- Plano de Gratificações composto pela Gratificação de Apoio à Execução de 
Políticas de Justiça, Segurança e Cidadania - GAJUSC e pela Gratificação de Desempenho de 
Apoio à Execução de Políticas de Justiça, Segurança e Cidadania – GDAJUSC; e 

- Plano de Carreira: constituído pelos cargos de Analistas e Técnicos de Justiça, 
Cidadania e Segurança Pública (a serem criados) e demais cargos de provimento efetivo de 
nível superior, intermediário e auxiliar, cujos titulares encontram-se lotados nas Unidades do 
Núcleo Central do MJ, que seriam enquadrados no novo plano, salvo manifestação 
irretratável, mantendo-se as denominações e as atribuições do cargo já definidas por legislação 
específica. 

 

Todavia, ambos pedidos foram indeferidos sob a alegação de que as atuais diretrizes 
governamentais são no sentido de não se instituir novas gratificações específicas para 
determinado grupo de servidores de órgão ou entidade nem novos planos de carreiras e cargos 
específicos para órgão ou entidades da Administração Pública Federal. No caso das 
gratificações, evita-se o aumento das distinções remuneratórias no âmbito da Administração 
Pública Federal. Já no caso dos planos de carreiras, busca-se privilegiar a transversalidade, no 
sentido de que os servidores de um plano de carreiras e cargos existente possam ser alocados 
de acordo com as necessidades do órgão. 

 

Em razão da necessidade de constituir um Quadro de Pessoal permanente e 
qualificado que possa dar continuidade às ações governamentais, novamente o MJ, no 
exercício de 2014, submeteu a proposta do Plano de Gratificações, por meio do Aviso nº 653, 
de 30 de maio de 2014.  O referido Plano foi indeferido, em dezembro de 2015, sob a alegação 
de que o Projeto de Lei do exercício de 2016, encaminhado ao Congresso Nacional, não 
contemplou recursos orçamentários para a implementação da referida proposta. 

 

Em que pese todas as dificuldades encontradas, esta Pasta continua empenhada a 
reduzir o déficit da força de trabalho das unidades integrantes do MJ. 

 

 

6.1.3.1 Indicadores gerenciais sobre recursos humanos 
 

- Absenteísmo 
 
O indicador gerencial “absenteísmo”, utilizado no Núcleo Central do Ministério da 

Justiça e Segurança Pública, busca medir as ausências dos servidores, no qual são computados 
todos os tipos de afastamentos, inclusive aqueles considerados por lei como de efetivo 
exercício, tais como: licença para tratamento da própria saúde, licença à gestante, licença 
casamento, licença falecimento, dentre outras. 

 

Para se obter esse índice é utilizada a fórmula: 

ABS:        nº de dias de ausências               ,   em que: 

             nº de servidores x nº de trabalho 
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nº de dias de ausências = quantidade de dias de ausências dos servidores no exercício 
de 2017. 

nº de servidores = quantidade de servidores da Unidade. 

nº de dias de trabalho = quantidade de dias no ano. 

 

Ressalte-se, que no item “nº de dias de trabalho” será considerado o número de 365 
dias correspondente ao um ano civil (sem excluir os dias não úteis), uma vez que vários 
afastamentos dos servidores embora tenham incidência em finais de semana ou feriados, são 
computados como “efetivo exercício”. 

 

Olhando a realidade do Ministério da Justiça e Segurança Pública, como parâmetro, 
entendemos que um índice de absenteísmo aceitável seria em torno de 10%, pelos seguintes 
aspectos: 

 

a) Antes do exercício de 2010, os últimos provimentos para os cargos efetivos se 
deram da seguinte forma: em 1988, mediante concurso público (processo seletivo para todo o 
Poder Executivo Federal) promovido pelo extinto Departamento de Administração de Serviço 
Público - DASP; em 1994, por meio de aproveitamento dos candidatos habilitados nos 
concursos públicos efetuados pelos Ministérios da Marinha (hoje Comando da Marinha) e do 
Ministério da Educação; e ano de 1998, para as vagas remanescentes de Técnico de 
Contabilidade e Técnico em Assuntos Educacionais, o que contribuiu para uma concentração 
na faixa etária “acima de 51 anos” de 39% dos servidores efetivos do Quadro de Pessoal do 
MJ. Naturalmente, essa concentração contribui para estipular um índice diferenciado, pois é 
comum que à medida que as idades avancem alguns problemas de saúde também sobressaiam.  

 

b) Com a nomeação e posse de novos servidores em cargos efetivos, em virtude de 
habilitação em concurso público promovido por este Ministério, houve também uma 
concentração de 49% do efetivo nas faixas etárias “até 30 anos” e “de 31 a 40 anos”. Parte 
desse grupo são mulheres que estão em fase reprodutiva, podendo se afastar por licença à 
gestante por até 180 dias (concessão inicial e prorrogação).  

 

Por meio da fórmula acima mencionada, foi calculado o índice de absenteísmo da 
Senasp, no qual se chegou ao seguinte resultado: ABS: [2.363 / (116 x 365)] x 100 = 6%. 

 
- Acidentes de trabalho 

 
No Núcleo Central do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o número de 

acidentes de trabalho é pequeno, levando em consideração os últimos 3 (três) exercícios, sendo 
que no ano de 2017 houve apenas 3 (três) casos no total.   

 

Para as unidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em que ocorreram os 
eventos, a CGGP/MJ formulou a seguinte fórmula: 

 

AT = (nº de casos x 100), em que: 

            nº de servidores 
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nº de casos = quantidade de acidentes de trabalho. 

nº de servidores = quantidade de servidores na Unidade. 

 

Considerando a natureza dos cargos efetivos que compõem o Quadro de Pessoal do 
MJ, bem como as atividades desenvolvidas, podemos dizer que o nível de risco no trabalho é 
pequeno, se tomarmos por referência outros cargos da Administração Pública, como os de 
carreira policial. Entretanto, como há fatores que não estão ao alcance da governabilidade da 
Pasta, como, por exemplo: acidente no percurso residência-trabalho e vice-versa, considera-
se aceitável um índice de até 2%, sendo que o ideal seria que não ocorressem casos de acidente 
de trabalho. 

 

No exercício de 2017, na Senasp, houve 1 (um) caso de acidente de trabalho. 

 

Utilizando-se a fórmula supra, obteve-se o índice de 1%, concluindo-se que o índice 
está dentro do limite aceitável. 

 

- Doenças Ocupacionais 
  

Observando-se o Código Internacional de Doenças – CID, foram levantados os 
afastamentos que podem ter sido provocados por fatores relacionados com o ambiente de 
trabalho. Considerando a complexidade do tema, foi estipulado para o exercício de 2017, que 
o índice aceitável seria de até 5%.  

 

Destaca-se que, no âmbito do Núcleo Central do MJ, a principal causa de afastamento 
tem relação com doença do aparelho locomotor. Há também ocorrências de transtornos 
mentais e comportamentais. Todavia, por ser uma questão sigilosa tratada apenas no âmbito 
do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor – SIASS, não é possível identificar 
os CID por Unidades, tão somente classificar como doença ocupacional ou não. 

 
Para se obter o índice de Doenças Ocupacionais é utilizada a seguinte fórmula: 

 

DO: (nº de servidores com doenças ocupacionais x 100), em que: 

                              nº de servidores 

 
nº de servidores com doenças ocupacionais = quantidade de servidores que tiveram 

doenças classificadas pelo CID como doenças ocupacionais. 

nº de servidores = quantidade de servidores da Unidade. 

 

No exercício de 2017, na Senasp, não houve caso de doença ocupacional. 

 
 
 
 



Relatório de Gestão Senasp 2017  
 

96 

 

- Rotatividade 
 
Para mensurar o índice de rotatividade, a CGGP/MJ utiliza a seguinte fórmula: 

 

ROT: (entrada + saída)/2 x 100, em que: 

        nº de servidores 

 

entrada = quantidade ingressos na Unidade. 

saída = quantidade de egressos na Unidade.  

nº de servidores = quantidade de servidores na Unidade. 

 

A rotatividade é um assunto que sempre desperta preocupação na organização, pois 
quando o índice é alto, possivelmente há reflexo na produtividade do trabalho. Todavia, caso 
isso ocorra, a instituição deve detectar as possíveis causas determinantes que impactam na 
mensuração deste indicador. 

 
No caso do Ministério da Justiça e Segurança Pública, na mensuração do índice de 

rotatividade, são considerados os seguintes aspectos: 

 
a. Os cargos de Direção e Assessoramento e Assessoramento Superior - DAS, são de 

livre provimento, podendo haver, sempre que houver interesse público, a nomeação e 
exoneração dos seus ocupantes, a qualquer tempo, o que contribui para elevação do 
índice; e 

 
b. Os cargos efetivos do MJ estão inseridos no Plano Geral de Cargos do Poder Executivo 

- PGPE, que é um dos Planos de Cargos com os menores salários na Administração 
Pública. Com isso, os servidores buscam constantemente outros cargos públicos, com 
melhores remunerações, inclusive no próprio Poder Executivo. 

 

Assim, embora o ideal seja um índice de rotatividade de 10%, uma vez que o ingresso 
de pessoas também traz benefícios para a organização, oxigenando o ambiente de trabalho, 
com a introdução de novos conhecimentos e habilidades, há aspectos que fogem à 
governabilidade do órgão. 

 

Utilizando-se a fórmula acima mencionada, em que: ROT = {[(77+55)/2]/116x100}, 
obtém-se um índice de rotatividade de 57%. 
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- Disciplina 
 
De acordo com as normas legais, para aqueles servidores que não cumprem seus 

deveres funcionais, poderão ser aplicadas penalidades disciplinares de advertência, suspensão, 
demissão, destituição de cargo em comissão, dentre outras. 

 

A questão envolve conduta do profissional e o ideal é que não haja nenhum caso. 

 

Para medir esse índice, a CGGP/MJ utiliza a seguinte fórmula: 

 

DISC: nº de penalidades   ,  sendo: 

      nº de servidores 

 

nº de penalidades = quantidade de penalidades (advertência, suspensão, demissão, 
destituição de cargo em comissão, dentre outras). 

nº de servidores = quantidade de servidores na Unidade. 

 
No exercício de 2017, 1 (um) servidor sofreu penalidade de advertência. Utilizando-

se a fórmula acima mencionada, em que: [(1/116) x 100], obtém-se um índice de 1%. 
 

6.1.4 Contratação de pessoal de apoio e de estagiários 
 
Quadro 6.1.4 – A -:  Contratação de estagiários 

Nível de Escolaridade 

 

Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no 
exercício de 

2016 

(Em R$) 

Despesa no 
exercício de 

2017 

(Em R$) 

1º Semestre 

2016 

2º Semestre 

2016 

1º Semestre 

2017 

2º Semestre 

2017 

1.      Nível superior 40 45 37 49 116.950,89 181.694,34 

1.1    Área Fim 40 45 37 49 116.950,89 181.694,34 

1.2    Área Meio 0 0 0 0 - - 

2.      Nível Médio 24 25 21 15 77.777,10 49.693,09 

2.1    Área Fim 0 0 0 0 - - 

2.2    Área Meio 24 25 21 15 77.777,10 49.693,09 

3.      Total (1+2) 64 70 58 64 
R$ 

194.727,99 
R$ 

231.387,43 

Fonte: Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE 

 

A contratação de estagiários para participarem do Programa de Estágio do MJ segue 
as disposições contidas na Portaria nº 1678, de 15 de novembro de 2012, que regulamentou o 
referido programa no âmbito deste Núcleo Central. 
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Ressalta-se, que os estagiários alocados na Senasp são administrados pela 
CGGP/SAA/SE. 
 

 

6.1.5 Contratação de Consultores com Base em Projetos de Cooperação com 
Organismos Internacionais 

No exercício de 2017, a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) não fez 
contratações de consultores na modalidade “produto” através de Projetos de Cooperação 
Técnica Internacional.  

Entretanto, havia uma parceria firmada em 2016 com o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD), por meio do Projeto BRA/04/029 – Segurança Cidadã, que 
se encerrou em 31/03/2017, com o pagamento do último produto, razão pela qual constam 
informações neste relatório, sendo: 

Em 19/04/2017 foram encaminhados ofícios ao diretor da Agência Brasileira de 
Cooperação do Ministério das Relações Exteriores (ABC-MRE) e ao PNUD, informando do 
encerramento das atividades do Projeto. 

Em 14/09/2017 foi realizada a reunião tripartite final do referido projeto, quando foi 
realizada a avaliação final de desempenho, por meio da apresentação dos principais produtos 
e resultados obtidos pela Secretaria, através da citada parceria. 

Em 27/10/2017 foi assinada a Revisão Semifinal do Projeto cujos objetivos foram: 

a. Declarar o projeto como operacionalmente encerrado; 
b. Reduzir o total orçamentário do projeto em USD 25.985,28, para melhor 

refletir a devolução de recursos feita em 2013; 
c. Refletir melhor a estimativa de devolução a ser feita ao Tesouro Nacional 

quando da emissão do Combined Delivery Report (CDR) final do projeto. 
 

Em 22/02/2018, foi enviado à Senasp o CDR final, o qual está em fase de análise 
para posterior assinatura do ordenador de despesas e encaminhamento ao PNUD. Após a 
formalização de envio do CDR, a Secretaria irá emitir a Guia de Recolhimento da União 
(GRU) para que o PNUD possa fazer a devolução dos recursos não utilizados, o que 
corresponde a aproximadamente USD 1,6 milhões. 

Ato contínuo à devolução, será confeccionada a Revisão Final do Projeto, a qual será 
assinada pela ABC-MRE, PNUD e Senasp e posterior publicação no Diário Oficial da União 
(D.O.U). 
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Quadro 6.1.5 - A -:  Relação de Consultores Contratados na Modalidade “Produto”  

No Âmbito dos Projetos de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais Valores em R$  

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD 

Identificação do (s) Projeto (s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

SEGURANÇA CIDADÃ BRA/ 04/ 029 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Número do Contrato: 2016/000061-7 

Objetivo da Consultoria: Contratação de consultoria especializada para realizar atividades de pesquisa, coleta de dados 
e análises, com intuito de fornecer subsídios para o fortalecimento da concepção e da estrutura da Escola Nacional de Altos 
Estudos em Segurança Pública-Enaesp, retratando aspectos estruturais, organizacionais e legais das instituições públicas 
de ensino superior e das instituições de ensino dos órgãos de segurança pública, no âmbito nacional, a partir das 
experiências exitosas na execução de Cursos Superiores de Tecnologia em Segurança Pública, nas modalidades presencial 
e a distância. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término Total Previsto 
no Contrato 

Total Previsto no 
Exercício 

Total pago 
no 
Exercício 

Total pago até o Final do 
Exercício 

11/02/2016 23/12/2016 69.600,00 0 24.000,00 60.000,00 

Insumos Externos 

Diárias e Passagens: 0 

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista 
de entrega Valor 

Produto 1: Plano de trabalho, contendo proposta de instrumento e 
metodologia de coleta de dados, para a pesquisa de campo, 
sistematização das atividades e principais pontos a serem trabalhados 
durante a consultoria. Deverá conter ainda a proposta para a visita de 
campo nas Instituições de Ensino Superior e Instituições de Ensino de 
Segurança Pública. 

21/02/2016 8.000,00 

Produto 2 – Relatório de pesquisa de campo, com dados quantitativos e 
qualitativos, para o mapeamento dos cursos e identificação das melhores 
práticas de funcionamento e organização de curso superior de tecnologia 
em segurança pública, realizados pelas instituições de ensino superior e 
pelas instituições de ensino dos órgãos de segurança pública, em âmbito 
nacional, contendo ainda, quantidade de cursos realizados, índices de 
evasão, número de capacitados, definição do perfil e a que órgão de 
segurança pública pertencem (polícia civil, polícia militar, corpo de 
bombeiros militares, guardas municipais), dentre outros. 

23/03/2016 28.000,00 

Produto 3 – Relatório sistematizado contendo o mapeamento dos 
aspectos estruturais, organizacionais, atos legais (estatuto e regimentos), 
plano de desenvolvimento institucional, projeto pedagógico de curso, 
metodologias de ensino diferenciadas, avaliação e estratégias de 
implementação de cursos superiores de tecnologia em segurança pública 
executados pelas instituições consultadas/visitadas.  

10/06/2016 24.000,00 
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Produto 4 - Proposta de PDI e PPC para o Curso Superior de Tecnologia 
em Segurança Pública, executado pela rede EaD/Senasp, de acordo com 
a realidade da Enaesp, legislação vigente e as boas práticas observadas 
nas visitas de campo.  

26/06/2016 9.600,00 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor:  ROBSON RANGEL GONÇALVES CPF: 031.840.007-37 

Fonte: Coordenação de Projetos de Cooperação Técnica Internacional - Senasp 
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6.2 Gestão do patrimônio e infraestrutura  

 

A Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) não dispõe de patrimônio 
imobiliário próprio, realizando suas atividades a partir de imóveis sob a gestão da Secretaria 
Executiva do Ministério da Justiça, sendo salas do Edifício Sede, do Anexo I, e do Anexo II, 
bem como por meio da cessão de dois imóveis por outros órgãos e que estão sob a sua 
responsabilidade. 

 

6.2.1 Estrutura de controle e de gestão do patrimônio no âmbito da unidade 
jurisdicionada 

No âmbito da Senasp, compete à Coordenação de Suprimentos e Patrimônio, 
vinculada a Coordenação-Geral de Logística da Diretoria de Administração – CGLOG/DIAD, 
o controle e registros referentes ao patrimônio imobiliário.  

A gestão patrimonial abrange o controle de dois bens imóveis: um de propriedade da 
Companhia Brasileira de Abastecimento – CONAB e outro cedido pelo Governo do Distrito 
Federal - GDF. 

O imóvel de propriedade da União utilizado pela Secretaria, cedido pela Companhia 
Brasileira de Abastecimento – CONAB, por meio de Termo de Cessão de Uso com validade 
até 04/2019, é utilizado pela Força Nacional de Segurança Pública em apoio às atividades e 
ações desenvolvidas pela Força. 

Quanto ao imóvel cedido pelo GDF, também via Termo de Cessão de Uso, por prazo 
indeterminado, ele está passando por benfeitorias e ampliação para a instalação do Batalhão 
Escola de Pronto Emprego – BEPE da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP). Esta 
construção é objeto de Acordo de Cooperação Técnica - ACT, firmado entre a Senasp e a 
Norte Energia S.A – NESA, o qual não envolve transferência de recursos financeiros, ficando 
o custo final da construção a cargo da NESA, em contrapartida da atuação da FNSP em ações 
integradas de preservação e garantia da incolumidade das pessoas e do patrimônio na região 
sob influência do projeto da Usina Hidrelétrica Belo Monte. 

A ampliação engloba a construção de sete edifícios metálicos, totalizando uma área 
de 36.446,041m², e contempla toda a rede de infraestrutura necessária (hidrossanitária e 
elétrica) e, também, paisagismo, pavimentação e pátio de formatura, cuja conclusão está 
prevista para ocorrer em 2018.  
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6.2.2 Distribuição Geográfica dos imóveis da União 
 

O imóvel de propriedade da União, cedido pela CONAB, localiza-se no endereço 
SREE, lote 02, Cruzeiro Velho, Brasília/DF. 

Já o imóvel cedido pelo GDF, localiza-se na Área Especial nº 2, quadra 05/13, Setor 
Sul, Gama/DF. 

 

6.2.3 Despesas de manutenção e a qualidade dos registros contábeis relativamente aos 
imóveis 

As informações apresentadas abaixo referem-se aos dois imóveis cedidos à Senasp, 
por meio de Termo de Cessão de Uso, e demonstram os gastos registrados pela Unidade no 
exercício 2017. 

   Quadro 6.2.3 - A -: Gastos de manutenção 

Cruzeiro (Imóvel CONAB) 

Item Valor Gasto 

Caesb (água e esgoto) R$ 10.825,92 

CEB (energia) R$ 40.689,67 

TOTAL R$ 51.515,59 

  

 Base Gama (Imóvel GDF) 

Item Valor Gasto 

Caesb (água e esgoto) R$ 126.878,54 

CEB (energia) R$ 73.051,26 

TOTAL R$ 199.929,80 

   Fonte: DFNSP/Senasp 
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6.3 Gestão da tecnologia da informação 

 A Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) não possui gestão de TI própria. 
Os serviços de suporte, os investimentos em infraestrutura e sistemas internos, comuns à 
administração do órgão, são administrados pela Coordenação-Geral de Tecnologia da 
Informação do Ministério da Justiça (CGTI/SE/MJ). 

Nesse contexto, informações sobre a gestão de pessoal de TI, gerenciamento de serviços 
de TI e demais assuntos correlatos estarão disponíveis no Relatório de Gestão da Secretaria 
Executiva do Ministério da Justiça. 

 

6.3.1 Principais sistemas de informações 
 

No que diz respeito às ferramentas de Tecnologia da Informação, destacam-se na 
Senasp os seguintes sistemas de informação:  

a. Sinesp PPe – Procedimentos Policiais Eletrônicos. 
b. Sinesp CAD – Central de Atendimento e Despacho. 
c. Sinesp Integração – Integração de soluções de Tecnologia da Informação. 
d. Sinesp Infoseg – Pesquisa inteligente de acesso restrito (Indivíduos, 

Veículos e Armas). 
e. Sinesp Cidadão – Pesquisa de dados públicos (Indivíduos, Veículos e 

Armas). 
f. Sinesp Análise – Análise de dados e informações (Tabelas, Gráficos, Mapas 

e Painéis). 
 

Toda a manutenção adaptativa e evolutiva das soluções do Sistema Nacional de 
Informações de Segurança Pública, Prisional e sobre Drogas (Sinesp) foi executada por meio 
do contrato nº 45/2013, firmado entre MJ e o SERPRO, e atualmente por meio do contrato nº 
21/2017 que se encontra vigente. 

A Ação Orçamentária utilizada para os investimentos no Sinesp é a 215R - 
Aperfeiçoamento da Gestão e Tecnologia da Informação. Em 2017 foi executado o valor 
aproximado de R$ 69 milhões, referente à manutenção e desenvolvimento de software, 
ambientes, atendimento ao usuário, certificados digitais, entre outros. 

A seguir, são pontuados aspectos relativos aos objetivos de cada um desses sistemas. 

 

 

a. Sinesp PPE (Procedimentos Policiais Eletrônicos) 
 

O Sistema fornece aos profissionais de segurança pública solução de Tecnologia da 
Informação que permite o registro de ocorrências policiais, despacho homologatório e a 
lavratura dos procedimentos TCO6, BOC, IP, APF, AIAI e AAFAI, além da gestão cartorária 

                                                 
6 TCO: Termo Circunstanciado de Ocorrência; BOC: Boletim de Ocorrência Circunstanciado; AIAI: Auto de 
Investigação de Ato infracional; IP: Inquérito Policial; APF: Auto de Prisão em Flagrante; AAFAI: Auto de 
Apreensão em Flagrante de Ato Infracional (AAFAI). 
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e compartilhamento/uso de dados e informações registrados pelos entes federados 
participantes. 

O PPE teve em 2017 um grande avanço. Disponibilizado junto à Polícia Civil de 
Roraima em dezembro de 2014, foi implantado em outros sete estados durante este exercício, 
quais sejam: Amapá, Acre, Tocantins, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Maranhão. 

Especificamente com o PPE foram investidos R$ 5.018.552,34 em 
desenvolvimento da ferramenta no ano de 2017. 

  

b. Sinesp CAD (Central de Atendimento e Despacho) 
 

O Sinesp CAD fornece aos profissionais de segurança pública solução de Tecnologia 
da Informação que permite o atendimento a chamadas telefônicas a partir de números 
tridígitos emergenciais (190, 191, 192, etc) ou de outros canais de acionamento de 
atendimento ao cidadão, abarcando os processos de atendimento, despacho e fechamento dos 
atendimentos, além da integração entre as agências de segurança pública em âmbito nacional, 
estadual e municipal, promovendo uma gestão mais eficaz dos recursos humanos e 
operacionais disponíveis. 

Atualmente quatorze UFs utilizam o CAD em pelo menos um órgão. São elas: AL, 
BA, CE, DF, GO, MG, MS, MT, PB, PE, RN, RS, SP e TO. 

Especificamente com o CAD foram investidos R$ 302.464,94 em desenvolvimento da 
ferramenta no ano de 2017. 

   

c. Sinesp Integração 
 

O Sinesp Integração é uma ferramenta de comunicação de sistemas. Por meio dele a 
Senasp e os órgãos federais, estaduais e municipais de segurança se interligam, viabilizando 
assim a coleta e a disponibilização de dados e informações criminais e operacionais. 

Três UFs (MS, SE e GO) estão integradas junto ao Sinesp Integração e outras dezesseis 
trabalhando na integração dos seus sistemas de Boletim Eletrônico de Ocorrências. 

Especificamente com o Integração foram investidos R$ 1.001.786,51 em 
desenvolvimento da ferramenta no ano de 2017. 

 
d. Sinesp Infoseg 

 
O Sinesp Infoseg fornece aos profissionais de segurança pública e afins solução de 

Tecnologia da Informação de acesso restrito e auditáveis que permitem a consulta detalhada 
de dados de Indivíduos, Veículos e Armas, dentre outras, além da produção de relatórios. 

Especificamente com o Sinesp Infoseg foram investidos, no ano de 2017, R$ 
1.639.683,46 em desenvolvimento da ferramenta. 

 
e. Sinesp Cidadão 

 
O Sinesp Cidadão é um aplicativo para instalação em smartphones disponível para o 

uso de toda a sociedade. Ele permite o acesso a diversas bases de segurança pública e órgãos 
afins, possibilitando a identificação de prováveis produtos oriundos de crime (veículos 
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roubados ou furtados), pessoas com mandados de prisão em aberto, pessoas desaparecidas e 
outras informações importantes à sociedade, além de apoiar a investigação e inteligência 
policial. 

 

 
 

                                           Figura 6.3.1 - A -: Tela do Sinesp Cidadão 

 
                                     Fonte: SINESP 

 

No Sinesp Cidadão foram investidos, no ano de 2017, R$ 8.330,60 em 
desenvolvimento da ferramenta. 

 
 

f. Sinesp Análise 
 

 O Sinesp Análise, também conhecido como DW Análise, é uma solução de Business 
Inteligence que fornece aos gestores da área de segurança pública uma solução de Data 
Warehouse que permite a extração de dados, cruzamento, análise, construção de painéis com 
estatística descritiva e elaboração de mapas de múltiplas fontes de dados, objetivando o auxílio 
na formulação, implementação, execução, acompanhamento e validação das ações e políticas 
no âmbito da segurança pública e sistema prisional. 

Em 2017 foram investidos no desenvolvimento desta ferramenta R$ 1.349.439,66. 

Para 2018, além do avanço de dados criminais fornecidos pelo Sinesp PPE e Sinesp 
Integração, pretende-se trazer novos dados de outras fontes para cruzamento de informações, 
possibilitando a realização de estatística inferencial, aprofundando assim o conhecimento 
sobre a dinâmica e correlações criminológicas. 

Para demonstrar a potencialidade da ferramenta Sinesp Análise, abaixo tem-se 
imagens exemplificativa dos painéis possíveis de serem elaborados para auxiliar a gestão e o 
planejamento das ações de segurança pública.  
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Figura 6.3.1 – B -: Telas dos painéis possíveis do Sinesp Análise 
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    Fonte: DEPAID /Senasp 

 

6.3.2 Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação 
(PETI) e sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 

A Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) não possui gestão de TI própria. 
Os serviços de suporte, os investimentos em infraestrutura e sistemas internos, comuns à 
administração do órgão, são administrados pela Coordenação-Geral de Tecnologia da 
Informação do Ministério da Justiça (CGTI/SE/MJ)  

Assim, informa-se que quanto aos dados do Plano Direto de Tecnologia da Informação 
(PDTI) e do Comitê Gestor de TI, eles estarão referenciados no Relatório de Gestão da 
Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça. 

 

6.4 - Gestão Ambiental e Sustentabilidade    

A Secretaria Nacional de Segurança Pública não possui instalações físicas próprias. 
Atualmente a Senasp ocupa, principalmente, salas do Edifício Sede, do Anexo I, e do Anexo 
II do Ministério da Justiça. Assim, informações quanto à gestão ambiental e sustentabilidade 
desses espaços constarão no Relatório de Gestão da Secretaria Executiva do Ministério da 
Justiça. 

6.4.1 - Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental 

Nas aquisições e contratações da Senasp, sempre é dada prioridade para produtos 
reciclados e recicláveis e para bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis 
com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis, seguindo os dispositivos 
do artigo 7º, XI, da Lei nº 12.305, de 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos, e 
são observadas, também, as Instruções Normativas SLTI/MPOG ns. 01/2010 e 01/2014, 
bem como os atos normativos editados pelos órgãos de proteção ao meio ambiente 
(IBAMA, CONAMA, dentre outros).  

Outro normativo que sempre é consultado é o Guia Nacional de Licitações 
Sustentáveis da Advocacia-Geral da União (AGU), principalmente por trazer uma lista de 
objetos abrangidos por disposições normativas de caráter ambiental, o que facilita a criação 
e execução de contratações efetivamente sustentáveis. 

Quando o objeto da aquisição não dispõe de lei ou metodologia específica, 
cobra-se da Contratada que os materiais adquiridos sejam, preferencialmente, 
acondicionados em recipientes que utilize materiais recicláveis e/ou biodegradáveis. 

E quanto às aquisições de materiais bélicos ou produtos controlados, quando 
se tornam inservíveis eles são encaminhados ao Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, 
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para que providencie sua destruição e descarte adequado, conforme Art. 114 do Decreto nº 
3.665/2000. 

 

6.5 Gestão de fundos e de programas 

 

6.5.1 Identificação e informações dos fundos na gestão da unidade 
O Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), instituído no âmbito do Ministério da 

Justiça e Segurança Pública, por meio da Lei nº 10.201/2001, tem como objetivo apoiar 
projetos na área de segurança pública e prevenção à violência, enquadrados nas diretrizes do 
plano de segurança pública do Governo Federal.  

Administrado por um Conselho Gestor, o FNSP apoia projetos na área de segurança 
pública destinados, dentre outros, a reequipamento, treinamento e qualificação das polícias 
civis e militares, corpos de bombeiros militares e guardas municipais; sistemas de 
informações, de inteligência e investigação, bem como de estatísticas policiais; estruturação e 
modernização da polícia técnica e científica; programas de polícia comunitária e programas 
de prevenção ao delito e à violência. 

 A partir da edição da Lei nº 13.608/2018, o FNSP passou a apoiar também serviços 
telefônicos para recebimento de denúncias e premiações para informações que levem à 
resolução de crimes. 

Na avaliação dos projetos, o Conselho Gestor prioriza o ente federado que se 
compromete com os seguintes resultados: realização de diagnóstico dos problemas de 
segurança pública e apresentação das respectivas soluções; desenvolvimento de ações 
integradas dos diversos órgãos de segurança pública; qualificação das polícias civis e  
militares, corpos de bombeiros militares e das guardas municipais; redução da corrupção e 
violência policiais; redução da criminalidade e insegurança pública e repressão ao crime 
organizado. 

Terão acesso aos recursos do FNSP: o ente que tenha instituído plano local de segurança 
pública; os integrantes do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais 
e sobre Drogas (Sinesp) que cumprirem os prazos estabelecidos pelo órgão competente para 
o fornecimento de dados e informações ao Sistema; e o município que mantenha guarda 
municipal ou realize ações de policiamento comunitário ou, ainda, institua Conselho de 
Segurança Pública. 

Os projetos habilitados a receber recursos do Fundo não poderão ter prazo superior a 
dois anos e os recursos poderão ser aplicados diretamente pela União ou repassados mediante 
convênios, acordos, ajustes ou qualquer outra modalidade estabelecida em lei. Os entes 
federados beneficiados com recursos do FNSP prestarão ao Conselho Gestor e à Secretaria 
Nacional de Segurança Pública (Senasp) informações sobre o desempenho de suas ações na 
área da segurança pública. 

Cabe à Diretoria de Administração da Senasp a gestão dos recursos do FNSP, bem como 
o suporte administrativo ao Conselho Gestor, nos termos do art. 17 do Decreto 9.150 de 4 de 
setembro de 2017. 

Em 2017 foram indicados novos integrantes para o Conselho Gestor do Fundo Nacional 
de Segurança Pública (CGFNSP), observada a composição prevista no art. 3º da Lei 
10.201/2001. Em 03/08/2017 houve a 102ª Reunião Ordinária, após quase dois anos de 
interrupção, devido a frequentes mudanças sofridas no comando do Ministério da Justiça, nos 
anos de 2016 e 2017, com a passagem de sete ministros pela pasta.  
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Na ocasião, foram avaliados e ratificados os atos de gestão realizados no referido 
período de interrupção e, também, submetidos ao Conselho novas propostas de convênio, 
contratações de serviços e outras aquisições envolvendo recursos do Fundo Nacional de 
Segurança, conforme disciplinado na Lei nº 10.201/2001. 

As atas do Conselho estão publicadas no sítio do Ministério da Justiça e podem ser 
acessadas por meio do link http://www.justica.gov.br/Acesso/decisoes-dos-
conselhos/subpaginas_decisoes_dos_conselhos/conselho-gestor-do-fundo-nacional-de-
seguranca-publica-cgfnsp.  

Os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública no exercício de 2017 foram 
oriundos do Tesouro Nacional e encontram-se alocados na Unidade Orçamentária 30911 que 
apresentou a seguinte aplicação no exercício em análise: 

 
   Quadro 6.5.1 - A -:  Recursos do FNSP em 2017 

Ação 
Orçamentária 

Dotação Inicial Dotação 
Atualizada 

Limite De 
Empenho 

Despesas 
Empenhadas 

Saldo Limite 
De Empenho 

Despesas 
Pagas 

20ID - Apoio à 
Modernização das 
Instituições de 
Segurança Pública 

460.872.263,00 379.129.592,00 215.003.839,00 211.799.013,18 3.204.825,82 1.932.146,77 

215R - 
Aperfeiçoamento 
da Gestão e 
Tecnologia da 
Informação 

27.285.000,00 27.285.000,00 27.285.000,00 27.047.218,50 237.781,50 16.348.676,59 

2320 - Manutenção 
do Sistema 
Integrado de 
Educação e 
Valorização 
Profissional 

5.940.000,00 17.740.000,00 17.701.100,00 14.641.197,65 3.059.902,35 11.713.718,03 

2B00 - Força 
Nacional de 
Segurança Pública 

571.062.918,00 457.719.201,00 450.719.201,00 429.708.141,70 21.011.059,30 232.102.667,09 

TOTAL U.O. 
30911 1.065.160.181,00 881.873.793,00 710.709.140,00 683.195.571,03 27.513.568,97 262.097.208,48 

      Fonte: Tesouro Gerencial (COR/CGOFIN/DIAD/Senasp) 

 

Importante destacar alguns aspectos da dotação do Fundo Nacional de Segurança 
Pública no exercício de 2017. Inicialmente, cabe ressaltar que a dotação inicial foi reduzida 
em 17,21% passando de R$ 1.065.160.181,00 para R$ 881.873.793,00 que, posteriormente, 
sofreu limitação de empenho no montante de R$ 177.164.653,00. Desse modo, no exercício 
de 2017, o Fundo Nacional de Segurança Pública teve disponível para empenho e 
movimentação financeira o montante de R$ 710.709.140,00. 

A ação orçamentária 20ID – Apoio à Modernização das Instituições de Segurança 
Pública, que concentrou em 2017 cerca de 30% do montante disponível para empenho do 
FNSP, recebeu acréscimos originários de emendas parlamentares no montante de R$ 
212.766.598,23. Desse modo, do montante total dos recursos disponíveis para empenho da 
ação 20ID cerca de 99% tiveram sua origem de emendas parlamentares. Tal conjunto de 
emendas teve destinação definida pelos próprios parlamentares, mediante indicação 
legislativa orçamentária apresentada por emendas ao Projeto de Lei Orçamentária 2017 
(PLOA 2017). 

A ação orçamentária 215R – Aperfeiçoamento da Gestão e Tecnologia da Informação 
concentrou seu investimento em 2017, no montante de R$ 27 milhões, na contratação de 
provedor de serviços para desenvolvimento, evolução, hospedagem, atendimento ao usuário, 
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consultoria, administração e análise de dados das ferramentas do Sistema Nacional de 
Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas – Sinesp. 

A ação orçamentária 2320 – Manutenção do Sistema Integrado de Educação e 
Valorização Profissional realizou empenho em 2017 no montante de R$ 14,64 milhões e, com 
esses recursos atuou na valorização e capacitação de 161.983 profissionais de segurança 
pública, por meio de cursos executados na modalidade presencial e à distância. 

Em 2017, a partir de contrato celebrado entre o Ministério da Justiça e o Serpro, as 
ferramentas do Sinesp e a sustentação do sistema evoluíram, especialmente o Sinesp 
Integração, Sinesp PPE (Procedimentos Policiais Eletrônicos) e Sinesp CAD (Central de 
Atendimento e Despacho). Nesse sentido, destaca-se, como principais resultados alcançados, 
as seguintes soluções: 

Figura 6.5.1  - A - : Ferramentas Sinesp 

 
           Fonte: Coordenação-Geral do Sinesp/DEPAID/MJSP 

 

A ação orçamentária 2B00 – Força Nacional de Segurança Pública, que concentrou em 
2017 cerca de 63,4% do montante disponível para empenho do FNSP, além de custear as 
despesas relacionadas a diárias e passagens dos servidores civis e militares dos estados, 
conforme dispõe o art. 6º, § 2º, da Lei 11.473, de 10 março de 2007, realizou ações 
relacionadas ao reequipamento de órgãos de segurança pública dos estados mediante a 
aquisição: de viaturas no montante de R$ 89,65 milhões; de armamentos e munições no 
montante de R$ 37,46 milhões; de instrumentos de menor potencial ofensivo no montante de 
R$ 32,6 milhões; bem como a contratação de serviços de manutenção e abastecimento de 
aeronave e de viaturas no montante de R$ 17,3 milhões; dentre outros. 

No que se refere às demonstrações contábeis do Fundo, registra-se que os 
demonstrativos constantes deste Relatório de Gestão referem-se ao agrupamento de Unidades 
Gestoras Executoras, conforme determinado na Decisão Normativa – TCU n° 154/2016. 
Assim, a Unidade Prestadora de Contas, Senasp, consolida a gestão dos órgãos subordinados: 
200330 (Órgão 30000) – Secretaria Nacional de Segurança Pública; e 200331 (Órgão 30911) 
– Fundo Nacional de Segurança Pública, conforme registro nas Notas Explicativas das 
Demonstrações Contábeis Consolidadas. 
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7. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

 

7.1 Canais de Acesso do Cidadão  

A Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) dispõe da ouvidoria setorial e 
da Rede de Serviços de Informações ao Cidadão, Rede – SIC, como canais de acesso 
disponíveis ao cidadão.  

 

7.1.1 Ouvidoria Setorial da Senasp  

A Senasp não possui em sua estrutura regimental uma Ouvidoria independente, 
entretanto é cadastrada no Sistema de Ouvidoria do Ministério da Justiça e Segurança Pública 
(MJ), como Ouvidoria Setorial. 

Os canais de acesso disponíveis ao cidadão para o envio de reclamações, sugestões, 
denúncias ou elogios à Secretaria são os mesmos utilizados pela Ouvidoria-Geral do MJ, quais 
sejam: Portal MJ, atendimento presencial – o que ocorre eventualmente, e por meio de 
correspondência. 

No Portal MJ, o menu da Ouvidoria está disponível na barra de destaque, sendo que 
também é possível acessá-la diretamente por meio do endereço eletrônico 
<http://www.justica.gov.br/ouvidoria>.  

O acionamento via correspondências é realizado por meio do Protocolo Geral do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública, que as remete à Ouvidoria Setorial da Senasp, após 
inserção no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.  

Tanto as correspondências quanto os acessos via portal podem ser realizados com 
identificação ou de forma anônima. 

As manifestações recebidas na Senasp são analisadas, catalogadas e encaminhadas 
às unidades internas e/ou órgãos competentes para a prestação de informações ou adoção das 
providências julgadas necessárias por parte dessas unidades. 

Importante mencionar que 75% das manifestações recebidas e tratadas são referentes 
a questões externas relacionadas à segurança pública nos estados e, portanto, alheias à 
competência da Secretaria. Deste modo, é mantido um trabalho de encaminhamento às 
Secretarias Estaduais de Segurança Pública visando promover o tratamento adequado às 
demandas.    

Em 2017, as demandas recebidas via Portal MJ corresponderam a 616 (seiscentos e 
dezesseis) acionamentos e via correspondência foram 124, representando um total de 740 
acionamentos, tendo a solicitação e denúncia correspondido a mais de 60% dos acionamentos 
da ouvidoria, conforme gráfico: 
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                 Gráfico 7.1 - A -: tipos de demandas recebidas pela Senasp 

 
                  Fonte: Sistema de Ouvidoria MJ 

 

Comparando o histórico de demandas recebidas pela ouvidoria em relação aos anos 
anteriores, nota-se que ocorreu um aumento da demanda de 2015 para 2016 e 2017 e uma 
redução entre os anos de 2016 e 2017.  Cumpre informar que 2015 foi o ano que a Secretaria 
passou a integrar o Sistema da Ouvidoria do MJ, o que justifica os números apresentados. Em 
relação à redução da demanda de 2016 para 2017, ressalta-se que 2016 foi um ano atípico, 
marcado por várias mudanças na gestão do MJ e por consequência da Senasp, o que acabou 
refletindo interna e externamente. 

                 Gráfico 7.1.1 - B -: total de demandas recebidas pela Senasp de 2015 a 2017 

 

                 Fonte: Ouvidoria setorial Senasp - SEI 
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Quanto aos meios disponíveis para a avaliação da satisfação do cidadão em relação 
às respostas oferecidas pela ouvidoria setorial da secretaria, eles são disponibilizados no Portal 
MJ. Quando da resposta, o sistema de Ouvidoria envia automaticamente mensagem 
orientando que, em caso de insatisfação, seja realizado novo registro com maiores 
informações, facultando uma nova avaliação e tratamento da demanda. No entanto, tal 
procedimento de avaliação é opcional e os indicadores internos com as estatísticas dos anos 
de 2015 a 2017 demonstram baixa adesão dos usuários ao procedimento de avaliação, cerca 
de 9% quando comparado ao total de manifestações feitas no Portal MJ, conforme 
demonstrado abaixo.  

Gráfico 7.1.1 - C -: total de acionamento via Portal MJ x total de avaliação de 2015 a 2017 

 
            Fonte: Ouvidoria setorial Senasp - SEI 

 

7.1.2 Rede de Serviços de informação ao cidadão - REDE SIC 

A Rede de Serviços de Informações ao Cidadão, Rede - SIC do Ministério 
da Justiça, instituída pela Portaria nº 600, de 12 de abril de 2011, foi constituída de forma a 
contemplar a complexidade do Ministério e a garantir que o atendimento ao cidadão ocorra 
de forma célere, privilegiando-se a descentralização em relação aos órgãos e entidades 
vinculados.  

Em cada unidade do Ministério, integrante do SIC Central ou com seu respectivo 
SIC Setorial, foi designado, pelo dirigente máximo, um servidor responsável por distribuir 
internamente as demandas, analisar as respostas de forma a garantir a necessária qualidade e 
adequação aos pedidos, e controlar os prazos de resposta. O SIC Central recebe pedidos de 
acesso a informações dirigidos aos órgãos e entidades que integram a estrutura 
organizacional do Ministério da Justiça e encaminha às unidades competentes; além de 
monitorar o atendimento prestado por toda a rede. 

No ano de 2017, o SIC Senasp recebeu 250 (duzentos e cinquenta) pedidos 
de informação via rede SIC MJ. Para resposta, após recebidos internamente, os pedidos são 
analisados e distribuídos para as áreas técnicas da Secretaria, conforme o assunto da 
demanda. Após respondidos pela área técnica, o ponto focal da Secretaria os devolve ao SIC 
Central do Ministério da Justiça, por meio de memorando assinado pelo Chefe de Gabinete.   
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Considerando que a Lei de Acesso à Informação (LAI) prevê mecanismos para o 
cidadão interpor recurso contra a decisão, quando do indeferimento de acesso a informações 
ou das razões da negativa do acesso, dos pedidos respondidos em 2017, apenas cerca de 5% 
destes resultaram em recurso de 1ª instância, conforme gráfico. 

              Gráfico 7.1.2 - A -: Pedidos de Acesso à Informação x Recursos - Senasp 2017 

 
               Fonte: SIC-Senasp 
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7.2 Carta de Serviços ao Cidadão 

A Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) é órgão de gestão e 
planejamento, e conforme explicitado no item “Canais de acesso ao cidadão”, não presta 
serviço diretamente ao cidadão. 
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7.3 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários 

A Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) é órgão de gestão e 
planejamento, e conforme explicitado no item “Canais de acesso ao cidadão”, não presta 
serviço diretamente ao cidadão. 
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7.4 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade 

 

A Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), por estar na estrutura 
organizacional do Ministério da Justiça, não possui Portal de Internet específico. Os assuntos 
relacionados à Senasp estão contemplados no Portal do Ministério da Justiça, seção “SUA 
SEGURANÇA -> Segurança Pública” e “SUA SEGURANÇA -> Força Nacional”, ou por 
meio dos links direto: http://justica.gov.br/sua-seguranca/seguranca-publica e 
http://justica.gov.br/sua-seguranca/forca-nacional 

Neste espaço, a Senasp possui diversos tópicos com informações julgadas úteis à 
sociedade e que contribuem para maior transparência da gestão, sendo:  

Informações sobre Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, 
Prisional e sobre Drogas (Sinesp), que se constitui numa plataforma de 
informações integradas, que possibilita consultas operacionais, investigativas e 
estratégicas sobre segurança pública implementado em parceria com os entes 
federados 
.http://www.justica.gov.br/sua-seguranca/seguranca-publica/sinesp-1 

Publicações sobre projetos, pesquisas e revistas produzidas pela SENASP 
.http://www.justica.gov.br/sua-seguranca/seguranca-publica/analise-e-
pesquisa/acervo/publicacoes 

Portal de acesso à Rede EaD-SENASP o qual disponibiliza um Ambiente Virtual 
de Aprendizagem adequado para a capacitação gratuita, qualificada, integrada 
e continuada, independentemente das limitações geográficas e temporais, aos 
profissionais de segurança pública de todo o país. 
http://portal.ead.senasp.gov.br/ 

Disponibiliza informações sobre Conselho Nacional de Segurança Pública – 
CONASP: legislações, reuniões e atos realizados. 
http://www.justica.gov.br/sua-seguranca/seguranca-publica/conasp 

Acesso às entregas oriundas da Diretoria de Ensino, Pesquisa, Análise da 
Informação e desenvolvimento de Pessoal: análises criminais, estudos técnicos e 
legislações afetas à área de segurança. 
 http://www.justica.gov.br/sua-seguranca/seguranca-publica/analise-e-pesquisa 

Acesso aos Relatórios de Gestão, Relatórios e Certificados de Auditoria com 
pareceres do órgão de Controle Interno. 
http://www.justica.gov.br/Acesso/auditorias/subpaginas_auditoria/secretaria-
nacional-de-seguranca-publica-senasp 
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7.5 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações 

A Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) não possui sede própria. 
Contudo, os espaços físicos ocupados atualmente possuem elevador; banheiro acessível por 
pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; e vagas de garagem próximas 
dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que 
transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção permanente. 

Informações detalhadas constarão no Relatório de Gestão da Secretaria Executiva do 
Ministério da Justiça. 
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8. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS  

 

8.1 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do 
patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos  

Com relação a este item, segue quadro com as informações prestadas pela Coordenação 
de Contabilidade do Ministério da Justiça: 

Quadro 8.1 - Informações Sobre a Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

Informações Sobre a Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

Depreciação, Amortização, Exaustão e Mensuração de Ativos e Passivos 
Denominação completa (UPC) Código da UG 
Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) 200330 e 200331 

1. Aplicação, pela UJ, dos dispositivos contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 

 

a) NBC T 16.9 

  

A referida norma estabelece critérios e procedimentos para o registro contábil das depreciação, amortização 
e exaustão, apurados sobre os valores dos bens componentes do Ativo Imobilizado, Intangível e 
Investimentos, integrantes do grupo Não-Circulante do Balanço Patrimonial de entidades do setor público. 

Em complemento a esta norma, a Coordenação de Contabilidade/SPO/SE - MJ, orienta às Unidades Gestoras 
do Órgão que observem os procedimentos contábeis estabelecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, nas 
Macrofunções 02.03.30 – Depreciação, Amortização e Exaustão na Administração Direta da União, 
Autarquias e Fundações, e 02.03.35 – Reavaliação e redução ao valor recuperável, com vistas a aplicar a 
metodologia para estimar a vida útil econômica dos ativos, a metodologia de cálculo das depreciação, 
amortização e exaustão, bem como as taxas utilizadas na contabilização desses procedimentos. 

Na Secretaria Nacional de Segurança Pública, no entanto, as análises levadas a efeito revelaram que a 
Unidade Gestora 200331 (Fundo Nacional de Segurança Pública) não efetuou as depreciações nem 
reavaliações dos bens ao longo do exercício de 2017, conforme verificado no Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI. Já a Unidade Gestora 200330 (Secretaria Nacional 
de Segurança Pública) não apresentou registro de bens patrimoniais, conforme verificado no Sistema 
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI. Não houve, portanto, registro de 
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável, Depreciação, Amortização e Exaustão nesta UG. 

  

b) NBC T 16.10 

  

A Secretaria Nacional de Segurança Pública não aplica integralmente os dispositivos contidos na Norma 
Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público– NBC T 16.10, que define critérios e procedimentos 
para avaliação e mensuração de ativos e passivos integrantes do patrimônio de entidades do setor público. Os 
procedimentos contábeis são estabelecidos também em conformidade com as metodologias indicadas pela 
Secretaria do Tesouro Nacional e demais normativos relacionados ao tema. 

  

As análises evidenciaram o que segue: 
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b.1) Disponibilidades 

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original. A Unidade não possui registros em 
moeda estrangeira e recursos aplicados. 

  

b.2) Créditos e Dívidas 

Os direitos e obrigações são mensurados ou avaliados pelo valor original. A Unidade não faz estimativa pelos 
prováveis valores de realização para o ativo e não faz o reconhecimento para os passivos, não constituindo, 
assim, provisões para perdas. 

  

b.3) Estoques 

A Unidade Gestora Executora 200330 não possui registro de bens em estoque. Já a UG 200331 possui 
contabilizados bens em estoque para distribuição. Esses estoques são contabilizados pelos valores de 
aquisição. 

  

b.4) Investimentos permanentes 

As Unidades Gestoras Executoras 200330 e 200331 não possuem registro de investimentos permanentes. 

  

b.5) Imobilizado 

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado com base 
no valor de aquisição, produção ou construção. A mensuração dos bens de uso comum é efetuada ao valor 
de aquisição. Quando os elementos do ativo imobilizado tiverem vida útil econômica limitada, ficam sujeitos 
a depreciação, amortização ou exaustão sistemática durante esse período, sem prejuízo das exceções 
expressamente consignadas. 

A Unidade Gestora 200330 não possui registro de bens móveis e imóveis. A Unidade Gestora 200331 possui 
registro de bens móveis, no entanto, não registrou a depreciação, cuja justificativa está no item “2” desse 
relatório.   

  

b.6) Intangível 

As Unidades Gestoras Executoras 200330 e 200331 não possuem registro de bens intangíveis. 

  

b.7) Reavaliação e Redução ao Valor Recuperável    

A reavaliação incide sobre os bens patrimoniais escriturados no Ativo Imobilizado. A Unidade gestora 
200330 não possui registro de reavaliação e redução ao valor recuperável, pois não possui bens patrimoniais 
imobilizados. Na Unidade Gestora 200331, que possui bens registrados, não houve o registro de reavaliação 
e redução ao valor recuperável. As justificativas estão no item “2” desse relatório. 

  

2.     Justificativas da UG pelo descumprimento do disposto nas alíneas “a”, “b.2” “b3”, “b5” e “b.7”  

  

 Transcrevemos as justificativas apresentadas pela Unidade: 

  

"a)", "b.3)", "b.5)" e "b.7)":  “ Os saldos referem-se às aquisições que fazem parte do legado da Força 
Nacional e serão doados aos estados que fazem parte do Acordo de Cooperação firmado entre os Estados e 
a União. Ressaltamos que esta Coordenação está aguardando o setor responsável pelos trâmites necessários 
para realizar as doações dos bens, somente após o encaminhamento dos processos iremos proceder com a 
baixa e a transferência dos respectivos saldos constantes nas contas”. 
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Fonte: Coordenação de Contabilidade do Ministério da Justiça 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

"b2)": Não foi possível efetuar as análises dos direitos a receber e a metodologia para o reconhecimento das 
provisões. 

  

 3.    Impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre o resultado 
apurado pela UPC 

  

As Demonstrações das Variações Patrimoniais - DVP, das Unidades Gestora 200330 e 200331, em 2017, 
evidenciam que as Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA, somaram R$ 919 milhões e as Variações 
Patrimoniais Diminutivas - DVP, R$ 933 milhões. Não houve registro de 
reavaliação/depreciação/amortização de bens. 
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8.2 Sistemática de Apuração de Custos no âmbito da Unidade 

 

O Sistema de apuração de custos do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJ é 
de competência da Secretaria-Executiva e da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento que, 
por meio da Coordenação-Geral de Gestão Estratégica e Inovação Institucional (CGGE) e da 
Divisão de Custos, Planejamento e Monitoramento (DCPLAM), exerce o papel de órgão 
setorial de custos, conforme Portaria MJ nº 492, de 27 abril de 2016 e Regimento Interno 
regulamentado pela Portaria MJ nº 1222, de 21 de dezembro de 2017.  

 

  
 
Entre suas competências, cabe à DCPLAM: 
 

a. Coordenar o planejamento e a execução das atividades a serem desenvolvidas 
no âmbito do Ministério, relativas à apuração de custos; 

b. Propor a instalação, acompanhar e supervisionar as atividades das seccionais de 
custos nos órgãos específicos singulares e entidades vinculadas que compõem 
a estrutura do MJ, observadas as normas e orientações expedidas pela STN.  

 

O modelo de apuração de custos do MJ baseia-se na Cadeia de Valor Agregado, 
documento integrante do planejamento estratégico, Portaria nº 675, de 14 de agosto de 
2017. A Cadeia retrata essencialmente as principais entregas realizadas pelo MJ à sociedade, 
associadas aos processos de trabalho executados pelas unidades integrantes da estrutura 
regimental do MJ, e tem como principal característica a possibilidade de se obter uma visão 
sistêmica e integrada do MJ sob a ótica de processos. Isto posto, para cada processo da Cadeia 
de Valor foi atribuído um centro de custos específico, que propicia a aplicação do método de 
custeio direto, sendo possível assim mensurar o custo dos serviços (processos) realizados no 
âmbito do MJ sob o aspecto finalístico e suporte. 

A Cadeia de Valor do MJ define 7 Cadeias Finalísticas às quais estão vinculados 21 
macroprocessos e 103 processos, e 1 Cadeia de Governança, Gestão e Suporte, que inclui 6 
macroprocessos e 50 processos de suporte e/ ou gestão. 

O modelo de apuração de custos do MJ traz os custos incorridos nos processos que 
foram definidos como objetos de custos, proporcionando apuração para as entregas de valor à 
sociedade e ao próprio governo, assim definidas:  
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1. Proteção e segurança da sociedade: 
 

Figura 8.2 - A -: Cadeia de Valor do MJ 

 
Obs. Unidades que contribuem nessa entrega: DPF/ DPRF / SENASP/ DEPEN/ SNJ 
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2. Garantia de direitos do cidadão, do migrante, do refugiado e dos povos indígenas: 

 
Obs. Unidades que contribuem nessa entrega: DEPEN/ SNJ /DPF /FUNAI /CA / SENACON/ FDDD 
 

3. Redução do impacto social das drogas: 

 
Obs. Unidades que contribuem nessa entrega: SENAD 
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4. Defesa da concorrência e do consumidor: 

 
 Obs. Unidades que contribuem nessa entrega: SENACON / CADE 

 

5. Preservação e difusão da memória nacional e desenvolvimento da democracia:  

 
 Obs. Unidades que contribuem nessa entrega: AN / CA / FUNAI 
 

6. Participação e suporte à tomada de decisão no Governo Federal: 

 
Obs. Unidades que contribuem nessa entrega: SNJ / DPF / SAL / CJ / FUNAI 
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7. Suporte à Gestão de Parcerias 

 

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Estratégica e Inovação Institucional (CGGE) 

Obs.Em relação à cadeia de Gestão de Parcerias, destaca-se que não há uma entrega de valor específica como às apresentadas nas demais cadeias finalísticas. Isto justifica-se 
pelo fato da cadeia tratar essencialmente de parcerias realizadas pelo MJ junto a outros órgãos federais, às unidades federativas e às entidades sociais sem fins lucrativos, tendo 
como objetivo promover execuções descentralizadas para implementação de políticas públicas de interesse e responsabilidade do MJ. 
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Visando a regulamentação do modelo de custos no MJ, foi publicada a Portaria MJ nº 34, de 11 
de janeiro de 2017 que no seu conteúdo dispõe sobre o Modelo de Apuração de Custos. Com isso, o 
modelo ganhou respaldo legal junto às unidades internas e vinculadas ao MJ para sua implantação. 
Abaixo a tabela que demonstra o cronograma de implementação no MJ:  

 
                                    Quadro 8.2 - A -: cronograma de implantação do modelo de custos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Fonte: CGE/MJ                                                                            
Ressalta-se que no mês de junho de 2016 houve a adesão da Polícia Rodoviária Federal (PRF), 

e em julho da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) e do Departamento Penitenciário 
Nacional (DEPEN). Dessa forma, findou-se o ano de 2017 com 86% das unidades que integram a 
Cadeia de Valor do MJ executando o modelo de apuração de custos, restando apenas a Polícia Federal 
(que aderiu ao modelo em janeiro de 2018) e a Funai prevista para aderir ao modelo também 2018.  

Embora o modelo não tenha alcançado todas as Unidades do ministério, já foi possível obter, via 
sistema de informação de custos - SIC, informações de caráter gerencial que poderão, oportunamente, 
balizar o entendimento e auxiliar na tomada de decisões acerca das atividades desenvolvidas pelas 
unidades do Ministério. 

 Importante enfatizar que a adoção do modelo de custos implicou em alterações de rotinas de 
execução orçamentária e financeira em todas as unidades do Ministério, e que para auxiliá-los foi 
disponibilizado o Manual de Apuração de Custos - 2º edição, atualizado pela Portaria MJ nº 653, de 
04 de agosto de 2017, disponível no link: http://www.justica.gov.br/Acesso/acoes-e-programas. 
  

Com os avanços da apuração de custos no MJ, tornou-se possível um acompanhamento mais 
sistemático de tais informações pelas unidades. Para tanto, a DCPLAM elabora mensalmente relatórios 
que são encaminhados às unidades para análise e validação das informações de custos. E, 
trimestralmente, é elaborado relatório consolidado de todas as unidades que aderiram ao modelo, para 
divulgação e publicação. Tais relatórios podem ser acessados por meio do link: 
http://www.justica.gov.br/Acesso/acoes-e-programas. Salienta-se, ainda, que a elaboração de tais 
relatórios consta como meta da Avaliação de Desempenho Institucional do Ministério para o ano 2018.  

  Cabe ressaltar que, das unidades vinculadas ao MJ, apenas a Polícia federal solicitou e instalou 
sua seccional de custos, conforme processo Sei 08000.28298/2015-19, Portaria SE nº 762, de 8 maio 
de 2017, e que se encontra em processo de estruturação e análise pedido de criação no Depen. 

Em consonância com a Lei nº 10.180, de 06 de fevereiro de 2001, que trata da organização do 
Sistema de Contabilidade Federal do Poder Executivo, a qual aponta como uma de suas finalidades 

Unidade UG 
Data de adesão ao 
modelo de custos 

CADE 303001 Abr/17 

SENACON 200400/200401 Jun/17 

CA 200025 Jun/17 

SENAD 200246 Jul/17 

CGL/SE 200005 Set/17 

AN 200247 Set/17 

SNJ 200143 Set/17 

GM 200001 Set/17 

CONJUR 200018 Out/17 
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evidenciar os custos das unidades da Administração Pública Federal, o MJ optou por aderir ao Portal 
de Custos da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.  

Com essa adesão, o MJ busca fomentar a prática da gestão de custos no Governo Federal, 
consolidando a utilização das informações de custos no seu processo decisório. 
 Por fim, o modelo de custos do MJ oferece uma vasta gama de informações geradas pelo SIC, 
materializadas por meio de relatórios gerenciais associados às entregas de valor do MJ e seus 
respectivos processos (centro de custos) associados. 
 Acredita-se que já é possível obter informações de custos importantes e capazes de detalhar à 
alta gestão o direcionamento dos custos nos macroprocessos – tanto finalísticos, quanto de 
Governança, Gestão e Suporte. Tais informações, em conjunto com aquelas decorrentes do 
acompanhamento e monitoramento do direcionamento estratégico da Pasta definido no Plano 
Plurianual e no Planejamento Estratégico, serão importantes ferramentas para a tomada de decisão, 
contribuindo sobremaneira para a eficiência, a eficácia e a efetividade dos planos, programas e ações 
do Ministério visando melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à sociedade. 
 

 

8.3 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas  

Com relação a este item, seguem abaixo as demonstrações contábeis apresentadas pela 
Coordenação de Contabilidade do Ministério da Justiça. Informamos que os anexos i) Balanço 
Financeiro; ii) Balanço Orçamentário; iii) Balanço Patrimonial; iv) Demonstrações dos Fluxos de 
Caixa; e v) Demonstrações das Variações Patrimoniais serão inseridos na aba “Anexos e Apêndices 
do Relatório de Gestão do Sistema e-Contas”, conforme orientação do TCU para o item. 

Nota 01 – Consolidação das Demonstrações Contábeis 

 As Demonstrações Contábeis foram extraídas conforme agrupamento de Unidades Gestoras 
Executoras determinado na Decisão Normativa – TCU n° 154/2016. A Unidade Prestadora de 
Contas Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP executa suas políticas públicas em 
duas Unidades, separadas em Órgãos Subordinados distintos: 200330 (Órgão 30000) e 200331 
(Órgão 30911). As Notas Explicativas referem-se às Demonstrações das duas Unidades consolidadas. 

  

Nota 02 – Fornecedores e Contas a Pagar 

  

No encerramento do exercício de 2017, na Unidade Prestadora de Contas Secretaria 
Nacional de Segurança Pública, o saldo apropriado referente a fornecedores a pagar foi de 
R$ 4.954.823,60, sendo a sua totalidade contabilizada em obrigações a curto prazo. 
Comparativamente, em dezembro de 2016, não havia saldo apropriado a pagar de tais obrigações. 

  

A seguir, apresenta-se a tabela, segregando-se essas obrigações, entre fornecedores nacionais e 
estrangeiros e entre circulante e não circulante no final do exercício: 
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            Tabela 8.3 - A -: Fornecedores e Contas a Pagar – Composição          Em (R$) 

COMPOSIÇÃO  31/12/2017 31/12/2016 

Circulante 4.954.823,60 0,00 

Nacionais 4.954.823,60 0,00 

Estrangeiros 0,00 0,00 

Não circulante 0,00 0,00 

Nacionais 0,00 0,00 

Estrangeiros 0,00 0,00 

Total 4.954.823,60 0,00 
             Fonte: SIAFI, 2016 e 2017 extração: Tesouro Gerencial. 

  

A seguir é apresentado o resumo das transações: 

  

(a) 62858352/0001-30 - RONTAN ELETRO METALURGICA LTDA:  referente a contrato nº 
08/2013 na SESGE, cujo objeto é a prestação de serviço sob demanda de Operação Assistida, que 
consiste no acompanhamento, auxílio, apoio e assistir a CONTRATANTE na operação, manutenção 
e administração do CICCM, quando solicitada, mantendo equipe técnica em quantidade suficiente 
para atender on-site e imediatamente as demandas. Retenção de pagamento solicitada no processo 
08131.000714/2014-48, notas fiscais 423/24 e 13375/16. Transferência de saldos por fusão/cisão e 
extinção de órgãos, entidades ou UG's (SESGE -Secretaria Extraordinária de Segurança para 
Grandes Eventos para a SENASP); 

(b) 15496099/0001-31 - STEEL TRUCK INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 
LTDA: referente a contrato nº 15/2014 na SESGE, cujo objeto era a aquisição de 12 (doze) veículos 
de grande porte, tipo caminhão, equipados com canhão d'água para operações de controle de 
distúrbio civil. Valor retido em virtude apuração de penalidade no âmbito do processo 
08131.003539/2015-21 (questão judicializada). Transferência de saldos por fusão/cisão e extinção 
de UG's (SESGE - Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos para a SENASP). 

  

Nota 03 – Obrigações Contratuais 

  

No encerramento do exercício de 2016 havia um total a executar de R$ 200.015.370,27 
relacionados a obrigações contratuais, referente a parcelas de contratos registrados no exercício. Em 
31/12/2017, possuía um saldo de R$ 211.969.672,32 relacionados a obrigações contratuais, 
provenientes de parcelas de contratos a serem executados. 

Abaixo, apresenta-se tabela segregando essas obrigações de acordo com a natureza dos 
respectivos contratos, evidenciando-se a variação percentual entre os exercícios de 2016 e 2017 
(AH%): 
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       Tabela 8.3 - B -: Obrigações Contratuais – Composição      Em (R$) 

COMPOSIÇÃO  31/12/2017 31/12/2016 AH (%)  

Fornecimento de Bens 116.126.531,66 152.617.893,68 -23,91 

Serviços 95.842.940,68 47.397.276,59 102,21 

Demais 200,00 220,00 -9,09 

Total 211.969.672,34 200.015.370,27 5,98 

         Fonte: SIAFI, 2016 e 2017 extração: Tesouro Gerencial. 

  

Na tabela apresentada a seguir, relaciona-se os 05 contratados mais significativos no exercício 
de 2017, demonstrando-se o percentual dos valores contratados em relação ao total de contratos 
registrados (AV%): 

 

     Tabela 8.3 - C -: Obrigações Contratuais - Por Contratado Em (R$) 

CONTRATADO  Ano 2017 AV (%)  

(a) 59275792000150 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA 12.407.158,68 5,85 

(b) 18603561000140 ARTEL RECURSOS HUMANOS EIRELI - EPP 17.139.538,17 8,09 

(c) 168005 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 20.982.867,24 9,90 

(d) 03470727001607 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA 36.173.828,51 17,07 

(e) 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44.185.084,05 20,85 

Demais   81.081.195,69 38,25 

Total   211.969.672,34 100,00 

       Fonte: SIAFI, 2016 e 2017 extração: Tesouro Gerencial. 
  

Os contratados (a), (b), (c), (d) e (e) representam 61,76% do total dos contratos do exercício. A 
seguir é apresentado o resumo das principais transações: 

  

(a) 59275792000150 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA: referente à aquisição de 
veículos automotores tipo caminhonete; 

(b) 18.603.561.0001/40 - ARTEL RECURSOS HUMANOS EIRELI – EPP: referente à 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços para operação de equipamentos de 
inspeção elétrica de pessoas, bagagens e cargas nas competições olímpicas e jogos na SESGE. Saldo 
proveniente da transferência de saldos por fusão/cisão e extinção de UG's (SESGE - Secretaria 
Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos para a SENASP). 

(c) 168005 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/F:  referente à aquisição de 
armamento; 

(d) 03470727001607 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA: referente à aquisição de 
veículos tipo caminhonete; 

(e) 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL: prestação de serviços bancários na 
SESGE - Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos e transferido por extinção 
da mesma para a SENASP.  
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No quadro a seguir, relaciona-se os contratados, seus objetos, valores contratados, a executar e 
a validade dos contratos: 

Quadro 8.3 – A -: Contratados – Principais Transações       Em (R$) 

Contratado Objeto 
Valor 

Contratado 
Valor a 

Executar 
Validade 

CAIXA 
ECONOMICA 
FEDERAL 

O valor refere-se aos Contratos nº 02/2013, 
03/2013 (Projetos Protejo e Mulheres da Paz - 
vigência expirada), bem como ao Contrato nº 
01/2014 que trata da prestação dos serviços de 
operacionalização dos projetos de obras de 
engenharia, cujo fim da vigência é 31/03/2018. 

Não 
informado 

5.049.606,30 
Não 

informado 

FORD MOTOR 
COMPANY 
BRASIL LTDA 

  

Aquisição de 264 (duzentos e sessenta e quatro) 
veículos tipo caminhonetes 4x4, que serão 
doados a título de legado aos Estados, em razão 
do Convênio de Cooperação Federativa. 

36.173.828,51 36.173.828,51 07/11/2018 

INDUSTRIA DE 
MATERIAL 
BELICO DO 
BRASIL/F 

  

Aquisição de armamento tipo Carabina, Cal. 
5.56, para atender a demanda do DFNSP nas 
olimpíadas e paraolimpíadas Rio 2016, bem 
como o cumprimento dos Acordos de 
Cooperação Federativa celebrados entre a 
SENASP e os entes federados, consoante 
disposições técnicas do Projeto Básico.  

20.982.867,24 0,00 28/12/2016 

ARTEL 
RECURSOS 
HUMANOS 
EIRELI – EPP 

Prestação de serviços para operação de 
equipamentos de inspeção elétrica de pessoas, 
bagagens e cargas nas competições olímpicas e 
jogos na SESGE. Operação de equipamentos 
de inspeção eletrônica de pessoas, bagagens e 
cargas nas instalações olímpicas e 
paraolímpicas de competição e não competição 
e áreas de interesse operacional dos Jogos 
Rio2016, na cidade do Rio de Janeiro/RJ - 
Contrato 40/2016. Processo de apuração de 
penalidade em curso: inexecução total dos 
serviços (exceto treinamento). Essa é a razão do 
elevado saldo a executar. Foram cancelados os 
empenhos referentes às demais etapas do 
contrato, sendo pagos, quanto à primeira etapa 
do treinamento operacional, apenas R$ 
122.356,78 e restando, atualmente, pouca 
possibilidade de novos pagamentos à empresa. 

13.796.250,55 1.614.213,41 Expirado 

GENERAL 
MOTORS DO 
BRASIL LTDA 

Aquisição de Caminhonetes 4x4, dando 
cumprimento às obrigações previstas nos 
Termos Aditivos aos Acordos de Cooperação 
Federativa celebrados entre a União e os Entes 
Federados, correspondente ao repasse do ano 
2014, de acordo com as especificações, 
quantidades e demais condições constantes no 
Termo de Referência. 

12.407.158,68 
  

0,00 
  

01/12/2016 

Fonte: SIAFI, 2016 e 2017 extração: Tesouro Gerencial.   
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9. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ORGÃOS DE CONTROLE 

Por disposições regimentais, a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) possui em sua 
estrutura organizacional a Coordenação-Geral de Gestão de Riscos (COGER) para, dentre outras 
atribuições, monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle 
interno e externo da União, inclusive quanto ao atendimento dos prazos estabelecidos; e promover a 
interlocução da Secretaria com os órgãos de controle interno e externo da União.  

Dentre os fatores que impactam positivamente na adoção de providências para o cumprimento 
das deliberações dos órgãos de controle está a facilidade de comunicação entre as unidades 
administrativas da Secretaria e a compreensão, por parte do corpo técnico e dos dirigentes da Senasp, 
da importância em praticar os atos de gestão de acordo com as normas e diretrizes do controle interno 
e externo da Administração Pública Federal. 

Quanto às dificuldades, a principal, já conhecida pelos órgãos de controle, refere-se à 
insuficiência de servidores tanto pelas áreas responsáveis por implementar as medidas adequadas para 
atender as demandas dos órgãos de controle, quanto pela COGER para realizar o monitoramento e 
acompanhamento tempestivo, auxiliando as unidades da Secretaria na implementação de controles 
adequados para a mitigação de riscos. 

  Como ferramenta de acompanhamento e monitoramento das recomendações e determinações 
do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União e do Tribunal de Contas da União, a 
Senasp utiliza o Sistema Eletrônico de Informações – SEI e o Sistema Monitor da CGU. 

 
9.1 Tratamento das Determinações do TCU 

 

Visão geral das deliberações do TCU em Acórdãos de 2017 

Em 2017, o Tribunal de Contas da União emitiu cinco acórdãos à Senasp, sendo dois para ciência 
(Acórdão 1459 - TCU -  1ª Câmara e Acórdão 811 - TCU -  2ª Câmara); e três com determinações, 
sendo: 

Tabela 9.1 - A -:  Relação Acórdãos TCU de 2017 

Acórdão Item Classificação Status Descrição 

4953 -  TCU 
- 2ª Câmara 

1.8  Determinação Atendida Determinar à Secretaria Nacional de Segurança Pública que, no 
prazo de 60 (sessenta) dias, conclua a análise da prestação de 
contas do Termo de Parceria 12/2008 e informe ao Tribunal as 
medidas adotadas decorrentes do seu resultado; 

2383 - TCU 
Plenário 

1.7.1 Determinação Em 
atendime

nto 

Determinar à Secretaria Nacional de Segurança Pública que, no 
prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da ciência desta 
deliberação, informe e apresente a este Tribunal evidências de 
atendimento integral à determinação objeto do subitem 9.1 do 
Acórdão a 2.742/2016 - Plenário. 

970 - TCU 
Plenário / 
Acórdão 
1.042/2014-
TCU-
Plenário 

1.8 Determinação Em 
atendime

nto 

Determinar à Secretaria Nacional de Segurança Pública do 
Ministério da Justiça e Cidadania que informe sobre o 
cumprimento dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1.042/2014-
TCU-Plenário nos próximos relatórios de gestão. 

 Fonte: COGER/Senasp 
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No que tange às determinações e recomendações feitas em acórdãos do TCU decorrentes do 
julgamento de contas anuais de exercícios anteriores que estejam pendentes de atendimento (não 
atendidas ou atendidas parcialmente) no momento da finalização do relatório de gestão da Senasp, 
registra-se que não há pendências. 
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Deliberação do TCU em Acórdãos de 2017 – em atendimento 

 Quadro 9.1 - A -:  Acórdão 2383/2017 – TCU Plenário  

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida 
Data da 
ciência 

TC 006.227/2017-1 
2383/2017- TCU – 
Plenário  

1.7 .1 
Ofício 1131/2017-TCU/SECEX-
MT, de 30/10/2017 

14/11/2017 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) 

Descrição da determinação/recomendação 

 

1.7.1 Determinar à Secretaria Nacional de Segurança Pública que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da 
ciência desta deliberação, informe e apresente a este Tribunal evidências de atendimento integral à determinação objeto 
do subitem 9.1 do Acórdão a 2.742/2016 - Plenário. 

Análise das determinações/recomendações atendidas e justificativas do não cumprimento e medidas adotadas 

Informo que a recomendação foi atendida mediante a análise conclusiva da Prestação de Contas do Convênio nº 
752782/2010, por meio do Parecer n.º 70/2017 (5997643), que apontou débito no valor de R$ 884.477,19 (oitocentos 
e oitenta e quatro mil quatrocentos e setenta e sete reais e dezenove centavos) e cuja cópia foi encaminhada a 
esse Tribunal por meio do Ofício n.° 74/2017 (5997656).  

Contudo, no que tange à instauração da Tomada de Contas Especial - TCE, o processo está distribuído para análise 
de mérito dos documentos complementares apresentados pelo Convenente, notadamente o Ofício n.º 2.273/2017 
(5997649), o qual objetiva impugnar o referido Parecer. Em respeito ao contraditório e à ampla defesa, no âmbito do 
processo de prestação de contas e nos termos da Instrução Normativa TCU nº 71/2012, a necessidade de instauração 
de TCE será definida após esgotadas as medidas administrativas internas com vista à recomposição do erário ou à 
elisão da irregularidade. 

  Fonte: COGER/Senasp 
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Deliberação do TCU em 2017 para constar no Relatório de Gestão 

 Quadro 9.1 - B -:  Tratamento dado ao Acórdão 970/2017 - TCU - Plenário 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC 018.922/2013-9 
970/2017 - TCU - 
Plenário 1.8 

Oficio 0445/2017-
TCU/SecexDefesa, de 
24/5/2017 

26/05/2017 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) 

Descrição da determinação/recomendação 

Acórdão 970/2017 - TCU - Plenário 
 

1.8. Determinar à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Cidadania que informe sobre 
o cumprimento dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1.042/2014-TCU-Plenário nos próximos relatórios de gestão. 

 

Acórdão 1.042/2014-TCU-Plenário 
 

9.1. recomendar, com fulcro na Lei 8.443/92, art. 43, inciso l, c/c RITCU, art. 250, inciso in, à Casa Civil da Presidência 
da República e ao Ministério da Justiça que envidem esforços no sentido de viabilizar a edição de documentos que 
consolidem a Política Nacional de Segurança Pública e o Plano Nacional de Segurança Pública, aos quais se refere o 
Decreto 6,061 de 2007 (Anexo I);  

 
9.2 recomendar, com fulcro na Lei 8.443/92, art. 43, inciso I, c/c RITCU, art.250, inciso III, à Secretaria Nacional de 
Segurança Pública (Senasp) que, em atenção ao inciso V do art. 12 do Anexo I do Decreto 6.061 de 2007, estabeleça 
condições e critérios para a realização de transferências voluntárias às organizações de segurança pública estaduais e 
do Distrito Federal que privilegiem ações que contribuam para a melhoria da governança, a exemplo de projetos 
voltados para a implantação ou melhoria do planejamento estratégico, da gestão de processos, do estudo e adoção de 
medidas visando à redução da rotatividade de pessoal, da melhoria dos controles internos e da gestão de riscos; 

Análise das determinações/recomendações atendidas e justificativas do não cumprimento e medidas adotadas 

Providências adotadas para o item 9.1 do Acórdão 1.042/2014-TCU-Plenário 

Considerando as recomendações dos órgãos de controle (TC 018.922/2013-9, TC 025.218/2015-8, Relatório nº: 
201701868), que chamam a atenção para a ausência de documento/normativo que formaliza a atual Política Nacional 
de Segurança Pública. 

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública - Senasp, 
priorizou o estabelecimento de uma Política Nacional de Segurança Pública, seus princípios, diretrizes, objetivos e 
estratégia, criando condições para uma ação estatal harmônica, coordenada, em prol da proteção da sociedade brasileira 
em relação à criminalidade comum e organizada, tudo previsto num Plano Nacional de Segurança Pública, coerente 
com a Política (entregue ao Presidente da República). 

As diretrizes e princípios estabelecidos serão a base para a construção de programas e projetos pela Secretaria Nacional 
de Segurança Pública, constituindo parte de uma estratégia mais robusta e abrangente, voltada para execução em médio 
e longo prazo. Portanto, torna-se indiscutível a necessidade da formulação de uma Política que estabeleça a direção 
para a Segurança Pública do país para os próximos anos, definindo prioridades de atuação para os atores envolvidos, 
subsidiando os passos seguintes na temática e permitindo, eventualmente, uma análise ampla dos resultados que este 
direcionamento proporciona para sociedade. 
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Em 2017, a Senasp criou o grupo de trabalho instituído pela Portaria Nº 40, de 1 de setembro de 2017 (DOU Nº 172, 
DE 06/09/2017), responsável pelo planejamento, acompanhamento, elaboração e encaminhamento para aprovação da 
Política Nacional de Segurança Pública. 

 

A Secretaria promoveu, durante os últimos meses, inúmeros debates e discussões com diversos atores, entre os quais 
representantes de outros Ministérios, de governos estaduais, municipais, especialistas em segurança pública, conselhos, 
dentre outros, de forma a compreender os principais desafios acerca da segurança pública no momento, os quais 
possibilitem estabelecer as prioridades do órgão. Durante este diálogo uma minuta da PNSP foi elaborada e adequada 
de forma a representar as necessidades que precisam ser tratadas para resolver os problemas e desafios da Segurança 
Pública. Este documento consolidado possibilitou que o Ministério da Justiça e Segurança Pública realizasse durante 
o período de 30 (trinta) dias uma Consulta Pública. Esta Consulta Pública recebeu 1.298 (mil duzentos e noventa e 
oito) contribuições de diversos segmentos, entre eles: profissionais de segurança pública, agentes de trânsito, agentes 
penitenciários, guardas municipais, juízes, institutos, empresários, entre outros. 

Este normativo foi entregue ao Presidente da República no início de fevereiro de 2018. 

  

Em paralelo a este processo a Senasp vem trabalhando na revisão e repactuação do Plano Nacional de Segurança 
Pública, haja vista que foi criado emergencialmente em um contexto político que exigia rápida resposta do Estado na 
área de segurança pública. Após um ano, verifica-se necessidade de adequá-lo ao atual contexto político, alterado, 
notadamente, pela criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, a partir da edição da Medida 
Provisória 821 de 26 de fevereiro de 2018, que altera a Lei nº 13.502, de 1º de novembro de 2017, que dispõe sobre 
organização básica da Presidência da República e dos Ministérios. 

  
Providências adotadas para o item 9.2 do Acórdão 1.042/2014-TCU-Plenário 

A Senasp, através da Diretoria de Políticas Públicas, promoveu a edição da Portaria Nº 20, de 7 de fevereiro de 
2018 (DOU Nº 37, DE 23/02/2018), a qual estabelece critérios técnicos e documentação complementar à definida na 
legislação infraconstitucional para análise de propostas de instrumentos de transferências voluntárias no âmbito da 
Secretaria Nacional de Segurança Pública - Senasp. 

A portaria prevê que a destinação de recursos por meio de transferências voluntárias dependerá de prévia análise do 
pleito no âmbito da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que irá verificar, além dos diversos aspectos técnicos 
definidos na Portaria, a aderência das propostas às políticas fomentadas pela Secretaria. 

Neste sentido, promoverá a análise das propostas de transferências voluntárias considerando referenciais como: a 
Política Nacional de Segurança Pública – PNaSP, apresentada ao Ministro no corrente ano, o Plano Nacional de 
Segurança Pública PNSP, em desenvolvimento na Secretaria e os Programas e Projetos ligados a estas iniciativas, 
consubstanciando a contribuição que se espera para a melhoria da governança. 

  Fonte: Gabinete e DPSP / Senasp 
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Deliberações do TCU em 2016 atendidas em 2017 

 Quadro 9.1 - C -:  Tratamento dado ao 1943/2016 - TCU - Plenário 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC nº 025.218/2015-82 
1943/2016 - TCU 
- Plenário 

 9.2.1  

 9.2.2.1  

 9.2.2.2 

 Ofício 0660/2016-
TCU/SecexDefesa, de 
1/8/2016 

05/08/2016 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) 

Descrição da determinação/recomendação 

9.1 determinar ao Ministério da Justiça, por intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que encaminhe 
a este Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, plano de ação referente à implementação do Programa Nacional de 
Redução de Homicídios, tendo em vista a urgência e a premência da atuação do Governo Federal, em virtude da 
elevada taxa de homicídios no Brasil; 

9.2 recomendar ao Ministério da Justiça, por intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que: 

9.2.1 defina uma periodicidade para a realização de pesquisas nacionais de vitimização, com vistas à formação de série 
histórica de dados complementares às estatísticas oficiais, a fim de aprimorar os diagnósticos que subsidiam as 
políticas públicas de segurança no País; 

9.2.2 adote medidas com o objetivo de: 

9.2.2.1 induzir a promoção de maior transparência dos dados e das estatísticas criminais nacionais; 

9.2.2.2 conferir publicidade aos estudos e às pesquisas sobre o tema segurança pública elaborados ou patrocinados 
pelo Ministério da Justiça; 

Análise das determinações/recomendações atendidas e justificativas do não cumprimento e medidas adotadas 

9.1 – Atendida: Foi solicitado prazo para atendimento à demanda por meio do Ofício nº  4419/2016/GAB 
Senasp/Senasp-MJ (SEI nº 3040279) concedido pelo Acórdão nº 190/2017 - TCU Plenário - Ofício 
0110/2017/TCU/SecexDefesa (SEI nº 3862727). 

Dessa forma a demanda foi atendida por meio do Ofício nº 919/2017/GAB-Senasp/Senasp/MJ (SEI nº 3976770) - 
Processo SEI nº 08000.032880/2016-61). 

Para atender à determinação contida no subitem 9.1 do Acórdão nº 1943/2016/TCU - Plenário, que 
trata da elaboração de plano de ação referente à implementação do Programa Nacional de Redução de 
Homicídios, a Senasp informou que iniciou a construção do Plano Nacional de Combate a Homicídios e Violência 
Doméstica em substituição ao PNRH. Em outubro de 2016 o referido Plano foi ampliado, passando a ser o Plano 
Nacional de Segurança Pública - PNSP, incorporando ações não somente contra homicídios dolosos, mas também 
visando a modernização e racionalização do Sistema Prisional e o combate aos Crimes Transnacionais. 

Informou ainda que o Plano Nacional de Segurança Pública – PNSP foi instituído pela Portaria MJ nº 182, de 22 de 
fevereiro de 2017, ( SEI  nº 3976668), cujos princípios são a integração, a colaboração e cooperação entre União, 
Estados, Municípios e o Distrito Federal. 

Na oportunidade foi informado que o acompanhamento do PNSP está sendo realizado por sistema interno do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

Foi encaminhado documento contendo todas as ações do PNSP (SEI nº 3975056) e a Portaria supracitada (SEI 
nº 3976668) 

9.2.1 – Atendida: 

Conforme mencionado anteriormente, o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, de 2009 a 2013, realizou 
a "Pesquisa Nacional de Vitimização - PNV", que aplicou 82.700 questionários em mais de 300 municípios da 
amostra.  
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A PNV reveste-se de grande complexidade e elevado investimento, o qual gravita entorno de 10 milhões de reais. 

A Senasp, em 2017, procedeu a análise dos relatórios da PNV e seu questionário, verificando as dificuldades e 
entraves registrados por ocasião Pesquisa. Nesse caminho, buscou-se apoio junto ao Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística - IBGE no sentido de alternativas com menor custo e maior eficiência para a realização da PNV. Foi 
constituído um Grupo de Trabalho (GT) composto pelo IBGE, SENASP, Ministério da Saúde, Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública e Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), que tem como um dos objetivos principais 
"o desenho e a viabilização da PNV", com a devida regularidade. 

Pontualmente, em 2017, foram realizadas duas reuniões para tratar da temática. Cabe destacar que no exercício em 
questão, não havia lastro orçamentário para maiores empreendimentos na PNV. 

Concretamente a SENASP definiu que a PNV deverá ser realizada a cada 10 anos, tendo em vista a complexidade da 
pesquisa, os custos, a razoabilidade da variação do fenômeno no período e a possibilidade de formação de série 
histórica, possibilitando acompanhamento, projeções, comparações e diagnósticos para pautar as políticas públicas.  

9.2.2 

9.2.2.1 – Atendida:  

O Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas - Sinesp, instituído pela 
Lei nº12.681, de 04 de julho de 2012, vem expandindo suas soluções tecnológicas para dar maior transparência e 
confiabilidade aos dados e estatísticas criminais. 

Assim, os esforços do governo federal são no sentido de integrar os dados de segurança pública das bases estaduais 
ao Sinesp, especialmente as informações oriundas dos registros de ocorrências policiais. Das diversas ferramentas, 
destacam-se o Sinesp Integração, SinespJC (módulo de coleta de dados estatístico) e Sinesp PPE (procedimentos 
policiais eletrônicos). 

Os dados de ocorrências policiais coletados por meio do SinespJC encontram-se disponíveis no 
endereço http://dados.mj.gov.br/dataset/sistema-nacional-de-estatisticas-de-seguranca-publica. 

9.2.2.2 – Atendida:  

A publicidade, importante princípio constitucional da administração pública deve pautar os atos de gestão dos entes 
públicos. A recomendação do egrégio Tribunal de Contas da União foi plenamente atendida uma vez que o Ministério 
Extraordinário da Segurança Pública reestruturou o seu repositório de estudos, pesquisas, relatórios de consultorias 
e publicações de interesse da segurança pública. 

O acervo encontra-se disponível no link  http://www.justica.gov.br/sua-seguranca/seguranca-publica/analise-e-
pesquisa. 

  Fonte: DEPAID /Senasp 
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 Quadro 9.1 - D -: Tratamento dado ao Acórdão 1995/2016 - TCU – Plenário 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item 
Comunicação 

expedida 
Data da ciência 

TC 020.053/2015-0 
1995/2016 – TCU - 

Plenário 

9.1. 1 

9.1.2 

9.1.3 

9.2 

Ofício 0670/2016-
TCU/SECEX-MS, de 

18/8/2016 
30/08/2016 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) 

Descrição da determinação/recomendação 

9.1. recomendar aos coordenadores da Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de 
Fronteira - CDIF (Ministério da Integração Nacional) e do Plano Estratégico de Fronteiras (Ministérios da Defesa, da 
Fazenda e da Justiça) que avaliem a conveniência e oportunidade de, em conjunto com os órgãos e instituições 
integrantes dos colegiados sob suas coordenações, adotar as seguintes iniciativas: 

9.1.1. formatação de um modelo de monitoramento e avaliação da política, constituído por processos, procedimentos e 
meios suficientes (recursos financeiros, pessoas, estrutura etc.), de maneira a se obterem dados confiáveis e relevantes 
capazes de darem suporte aos relatórios de desempenho da política e a aferição dos resultados esperados; 

9.1.2. desenvolvimento de instrumentos supra organizacionais de gerenciamento de riscos da política que se implementa, 
suficientes para se garantir continuamente a identificação, a avaliação, a comunicação, o tratamento e o monitoramento 
dos riscos capazes de afetar o alcance dos objetivos programados; 

9.1.3. instituição de processo sistemático, formal e concomitante de prestação de contas sobre as ações, operações, metas 
estabelecidas e resultados alcançados conjuntamente, que contemple mecanismos de responsabilização e instâncias de 
supervisão capazes de impor a adoção de medidas corretivas e que divulgue todas essas informações à sociedade, de 
forma clara, ampla e periódica; 

9.2. determinar à Casa Civil e aos Coordenadores do Plano Estratégico de Fronteiras – PEF (Ministério da Defesa, 
Ministério da Justiça e Ministério da Fazenda) e da Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a Integração da 
Faixa de Fronteira – CDIF (Ministério da Integração Nacional), que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do 
recebimento da comunicação, encaminhem a este Tribunal Plano de Ação, previamente discutido e acordado com os 
setores envolvidos, que contemple o cronograma de adoção das medidas necessárias à implementação das 
recomendações sugeridas no item anterior, assim como os ajustes necessários ao cumprimento do Plano de Trabalho 
para o atendimento pleno às medidas inseridas no Acórdão 2.252/2015-TCU-Plenário; 

Análise das determinações/recomendações atendidas e justificativas do não cumprimento e medidas adotadas 

9.1.1 Parcialmente atendida. Senasp, como um dos atores do Ministério Extraordinário da Segurança Pública-MESP, 
no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras-PPIF – instituído pelo Decreto Presidencial nº 8.903/2016 
– desenvolve ações para o fortalecimento das instituições estaduais de segurança pública em atividade nas localidades 
fronteiriças, com vistas à ampliação da prevenção, da fiscalização e do controle nas fronteiras, para a repressão aos 
delitos transfronteiriços. Tais ações estão previstas no Programa Fronteira Integrada, o qual agrega diversos projetos 
voltados para o atendimento dos objetivos estratégicos do MESP. O programa será gerenciado e monitorado por sistema 
de monitoramento e gerenciamento de projetos, em fase de planejamento por um Grupo de Trabalho criado composto 
por representantes de todas as áreas da Senasp.  

9.1.2 Atendida. Em 16 de novembro de 2016 foi instituído, por meio do Decreto Presidencial nº 8.903, o Programa de 
Proteção Integrada de Fronteiras-PPIF, em substituição ao Decreto 7.496 (PEF), com a finalidade de desenvolver ações 
para o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão dos delitos transfronteiriços. No referido 
Decreto foi criado o Comitê-Executivo do programa, atendendo assim os apontamentos do Acórdão que trata da questão 
envolvendo a governança do Plano.  O Comitê Executivo é composto por um titular e um representante suplente dos 
seguintes órgãos: 
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1. Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (coordenador); 
2. Agência Brasileira de Inteligência; 
3. Estado Maior Conjunto das Forças Armadas, do Ministério da Defesa; 
4. Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda; 
5. Departamento de Polícia Federal, do Ministério da Justiça e Cidadania; 
6. Departamento de Polícia Rodoviária Federal, do Ministério da Justiça e Cidadania; 
7. Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública; 
8. Secretaria Geral do Ministério das Relações Exteriores. 

Entre as atribuições do comitê está o acompanhamento e avaliação da execução das ações desenvolvidas no âmbito do 
PPIF que, consequentemente, deverá avaliar os riscos inerentes à própria execução da política de segurança pública nas 
regiões de fronteiras. O comitê já realizou duas reuniões no mês de fevereiro do ano corrente, com a finalidade de 
encaminhar as primeiras deliberações. 

9.1.3 Parcialmente Atendida. 

A partir da edição do Decreto nº 8.903/2016, todas as ações e diretrizes estão sendo discutidas e aprofundadas junto ao 
Comitê Executivo do PPIF. No objetivo Estratégico nº 4, “Buscar a articulação com as ações da Comissão Permanente 
para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira-CDIF”, foram estabelecidos quatro planos de ação que 
buscarão garantir o aprimoramento de prestação de contas, monitoramento e avaliação da política de segurança pública 
nas fronteiras, assim como ampliar os canais de participação da sociedade em relação a criação de alternativas para os 
problemas afetos à fronteira brasileira. 

9.2 Parcialmente Atendida. 

A partir de detalhado diagnóstico estratégico (SWOT), e também de recomendações dos Relatórios de Auditoria do 
TCU nº 2252/2015 e 1995/2016, está sendo elaborado um Plano Estratégico com a finalidade de atender aos objetivos 
previstos no PPIF. Salienta-se que o plano em referência deverá ser finalizado e publicado no primeiro semestre de 2018. 

 Fonte : DPSP/Senasp 

 Quadro 9.1 - E -: Tratamento dado ao Acórdão 2470/2016 - TCU – Plenário 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC 013.072/2016-1 
2470/2016-TCU-

Plenário 
1.8 

Ofício 2737/2016 

TCU/SECEX SP 
18/10/2016  

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) 

Descrição da determinação/recomendação 

1.8. Determinar, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, ao Ministério da Justiça, por meio da Secretaria 
Nacional de Segurança Pública, que, no prazo de sessenta dias, conclua a análise da prestação de contas do Convênio 
60/2007, SIAFI 596454, celebrado pelo Município de Osasco/SP com o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria 
Nacional de Segurança Pública e encaminhe a esta Corte de Contas parecer pela sua aprovação ou não, bem como 
manifestação acerca da existência de dano ao Erário e a instauração de Tomada de Contas Especial, caso configurada 
uma das ocorrências previstas no art. 8º da Lei 8.443/1992, dado o lapso temporal desde a complementação da prestação 
de contas feita pelo Município de Osasco/SP, em 2013, a qual ainda não foi apreciada conclusivamente, o que configura 
descumprimento do prazo previsto no art. 38, § 1º, da IN STN 1/1997;  

Análise das determinações/recomendações atendidas e justificativas do não cumprimento e medidas adotadas 

1.8.Atendida  

Informo que a determinação contida no Acórdão TCU nº 2470/2016-Plenário foi considerada cumprida pela Corte 
de Contas, por meio do Acórdão TCU nº 878/2017-Plenário (5926810). 

 Fonte: COGER/Senasp 
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9.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 

 

Visão geral das recomendações constantes do Sistema Monitor 

Das auditorias realizadas pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União 
(CGU) nos órgãos da Administração Pública federal, quando constatada a necessidade de melhorias 
nos controles internos da unidade ou correção de alguma atividade, são emitidas recomendações aos 
órgãos, com prazo específico para atendimento. 

Para o acompanhamento e monitoramento dessas recomendações, a CGU utiliza do Sistema 
Monitor, ambiente virtual que possibilita a inserção de manifestações tanto do gestor da Unidade 
quanto do órgão de controle. Dessa forma, o acompanhamento das recomendações é online, o que 
facilita e agiliza a troca de informações entre o gestor e a CGU.  

Conforme abaixo, de 2007 a 2017, foram emitidas 226 recomendações para a Secretaria 
Nacional de Segurança Pública (UG 200330) e para o Fundo Nacional de Segurança Pública (UG 
200331), estando apenas 14% delas ainda no estágio de monitoramento. Os 86% referem-se a 
recomendações atendidas, canceladas ou que tiveram o monitoramento encerrado.  

           Gráfico 9.2 - A -: Consolidação das Recomendações recebidas da CGU 

 
           Fonte: Sistema Monitor 
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              Gráfico 9.2 - B -: Consolidação da Situação de atendimento das Recomendações da CGU 

 
            Fonte: Sistema Monitor 

 

Em 2017, a CGU se manifestou sobre 72 recomendações vigentes, de variados exercícios, 
posicionando-se pelo atendimento, cancelamento ou encerrando monitoramento em 56 
oportunidades.  

Destaque-se que as alterações na Lei nº 11.473, de 10 de maio de 2007, promovidas pela Lei 
13.500, de 26 de outubro de 2017, notadamente quanto aos procedimentos para mobilização de 
efetivo, por meio da cooperação federativa de que trata a Lei, possibilitaram o cancelamento de 10 
recomendações, na medida que ampliou a sua aplicação à Senasp e fez menção expressa à realização 
de atividades de apoio administrativo. 

            Gráfico 9.2 - C -: Consolidação das Manifestações da CGU em 2017 

 
            Fonte: Sistema Monitor-CGU 
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Recomendações recebidas em 2017 

No exercício de 2017, a CGU emitiu 26 recomendações à Senasp e nenhuma ao Fundo Nacional 
de Segurança Pública, sendo o principal objeto dessas recomendações a celebração de convênios, 
correspondendo a 50% do total. Essa constatação vai ao encontro do fato de a transferência voluntária 
ser o principal instrumento de concretização das políticas públicas de segurança, notadamente a de 
reaparelhamento das instituições de segurança pública.  Além disso, o número de instrumentos 
celebrados permanece aumentando em relação a exercícios anteriores, devido ao crescente número de 
Emendas Parlamentares inseridas no orçamento da Secretaria. 

Ressalta-se que todas as recomendações foram respondidas tempestivamente pela Secretaria e 
aguardam a avaliação e manifestação da CGU quanto ao atendimento ou permanência de 
monitoramento devido à necessidade de novas informações e/ou ações complementares.  

 

Melhorias implementadas em razão da atuação da CGU e do TCU 

A partir da atuação dos órgãos de controle interno e externo, CGU e TCU, respectivamente, a 
Senasp implementou ajustes nos seus processos internos, o que melhorou, por conseguinte, os seus 
controles internos e a sua gestão. Dos produtos mais importantes gerados no âmbito do atendimento 
às recomendações e determinações em 2017: 

a. Construção da Política Nacional de Segurança Pública (PNaSP); 
b. Elaboração do Plano Anual de Aquisições, que prioriza as demandas alinhadas com a 

estratégia da Secretaria e de acordo com o orçamento disponível; 
c. Publicação da Portaria da Senasp nº. 20, de 07 de fevereiro de 2018, que estabelece 

critérios técnicos e documentação complementar já definida na legislação infraconstitucional para 
análise de propostas de instrumentos de transferências voluntárias;  

d. Publicação da Portaria da Senasp nº. 31, de 05 de março de 2018, que dispõe sobre a 
criação de Grupo de Trabalho com o objetivo de propor medidas de solução definitiva do passivo de 
prestação de contas, de tomada de contas especial e melhorias na fiscalização e nos ajustes dos 
instrumentos de repasse; e 

e. Anulação de 89 convênios que estavam sem o pagamento do repasse financeiro e 
pendentes no SICONV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Gestão Senasp 2017  
 

145 

 

9.3 - Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário 

 

Para a apuração de responsabilidade por dano ao Erário, a Secretaria Nacional de Segurança 
Pública (Senasp), antes da instauração da Tomadas de Contas Especial ou da inscrição do devedor no 
CADIN, adota outras medidas administrativas, a depender da origem e do causador do dano.  

Em razão do elevado número de servidores de instituições de segurança pública dos estados e 
municípios mobilizados pela Senasp para compor o efetivo da Força Nacional de Segurança Pública, 
a Secretaria tem procedimento próprio para apuração prévia de dano ao Erário e de ressarcimento de 
pagamento de diárias indevidas, os quais estão detalhados nos itens ‘b’ e ‘c’ deste tópico. 
 

a) Tomada de Contas Especial - medida administrativa de ressarcimento de dano ao Erário 

Quadro 9.3 - A -:  Medidas adotadas para apuração e ressarcimento de danos ao Erário proveniente de 
transferências voluntárias 

Casos de dano 
objeto de 
medidas 

administrativas 
internas 

Tomadas de Contas Especiais 

Não instauradas Instauradas 

Dispensadas Não remetidas ao TCU 

Débito 
< R$ 

100.000 

Prazo         
> 10 
anos 

Outros 
Casos* 

Arquivamento 

Não enviadas > 
180 dias do 
exercício 

instauração* 

Remetidas 
ao TCU 

 

 

Recebimento 
Débito 

Não 
Comprovação 

Débito < 
R$ 

100.000   

 84 06 - - - 04 06 65 09 

   Fonte: COGIR/DIAD/Senasp 

Dos 84 (oitenta e quatro) casos de dano que foram objeto de medidas administrativas internas 
para ressarcimento de dano ao Erário proveniente de instrumentos de transferências voluntárias: 

 

   Tabela 9.3.A – Medidas administrativas para ressarcimento de dano - transferências voluntárias 

25 (vinte e cinco) prestações de contas encaminhadas para instauração de TCE; 

03 (três) prestações de contas encaminhadas para abertura de procedimento administrativo de 
cobrança (<R$ 100.000,00); 

07 (sete) tomadas de contas especiais encaminhadas para a Coordenação de Contabilidade/CGU; 

30 (trinta) tomadas de contas especiais pendentes de envio à Controladoria-Geral da União; 

06 (seis) procedimentos administrativos de cobrança pendentes de conclusão; 

09 (nove) tomadas de contas especiais remetidas ao TCU no ano de 2017; e 

04 (quatro) tomadas de contas especiais sobrestadas no ano de 2017. 

   Fonte: COGIR/DIAD/Senasp 
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A instauração de procedimentos administrativos para ressarcimento de débito abaixo de R$ 
100.000,00 e de Tomadas de Contas Especiais provenientes de instrumentos de repasse está a cargo 
da Coordenação-Geral de Instrumentos de Repasse da Diretoria de Administração – COGIR/DIAD.  

Em 2017, foi criada, dentro da estrutura da COGIR, a Coordenação de Apurações (COAP), 
conforme a Portaria nº 1.185, de 20.12.2017, para a condução das tomadas de contas especiais, dos 
procedimentos administrativos de cobrança (prejuízo abaixo de R$ 100.000,00) e para a elaboração de 
respostas às diligências e determinações oriundas dos órgãos de controle interno e externo. 

Sobre a força de trabalho, mantém-se a informação registrada no Relatório de Gestão 2016, qual 
seja, dois servidores desenvolvem as atividades da coordenação, motivo pelo qual tem-se 65 (sessenta 
e cinco) processos de tomada de contas especial que não foram remetidos tempestivamente ao TCU e 
06 (seis) procedimentos administrativos de cobrança pendentes de conclusão. 

Quanto à insuficiência de força de trabalho, com vistas ao envio tempestivo dos processos de 
TCEs ao Tribunal, considerando as alterações legislativas na Lei nº 11.473/2007, a partir da Lei nº 
13.500/2017, que possibilita a Senasp mobilizar servidores das instituições de segurança pública dos 
estados para atividades de apoio administrativo, espera-se a criação de novo Grupo de Trabalho para 
apoiar no processo de instauração das tomadas de contas. 

Das 07 (sete) tomadas de contas especiais instauradas em  2017, 05 (cinco) foram motivadas  na 
omissão do dever de prestar contas, 01 por descumprimento dos termos conveniados e 01 por ausência 
de documentos exigidos na prestação de contas, tendo comprometido o julgamento da boa e da regular 
aplicação dos recursos. Ressalta-se que 02 (duas) foram sobrestadas no mesmo exercício, em razão do 
envio da prestação de contas para análise no SICONV, resultando na perda da motivação “omissão no 
dever de prestar contas”. 

 

b) Inquéritos Técnicos da DFNSP - medidas administrativa de ressarcimento de dano ao 
Erário  

 A Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, em casos de condutas que culminam em 
danos ao erário, aplica as medidas administrativas previstas nas Portarias 3.383/MJ, de 24 de outubro 
de 2013, e 001/2014/GAB/DFNSP/MJ, de 03 de janeiro de 2014, que regulam a instrução de Inquérito 
Técnico (IT), cuja natureza administrativa é de caráter inquisitorial que tem por finalidade apurar as 
causas, efeitos e responsabilidades sobre danos, furto, roubo ou extravio e qualquer outra conduta que 
possa resultar danos ao erário, envolvendo bem patrimonial permanente sob administração militar ou 
civil. O instrumento, ao produzir provas e esclarecer circunstâncias, auxilia a decisão da autoridade 
competente, com a eventual e consequente imputação de responsabilidade ao seu causador, bem como 
subsidia, se for o caso, a ulterior propositura de ação judicial pelo órgão com atribuição. 

Quando concluído o IT, não havendo o aceite do causador do dano de ressarcir a União, o 
procedimento é encaminhado de imediato à Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Justiça, a qual, 
após analisar o procedimento, encaminha à Advocacia da União, tal como preconiza a Portaria 
3.383/MJ, § 3º do artigo 19.  

Compete à Seção de Avaliação e Acompanhamento de Conduta – SAAC acompanhar todo o 
fluxo dos Inquéritos Técnicos, realizando ainda o saneamento necessário para a adoção das medidas 
estipuladas na supracitada Portaria. Para o período de 2015 a 2017, foram instaurados 311 inquéritos 
e concluídos 276, o que representa quase 90% de conclusão.  Os resultados alcançados foram: 
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Gráfico 9.3 - A -: Resultados dos Inquéritos Técnicos instaurados – 2015 a 2017 

 
Fonte: SAAC/DFNSP 

 

 

 

c) Providências para ressarcimento de diárias e passagens recebidas indevidamente: 

A Senasp tem por competência, dentre outras, promover a articulação e a integração dos órgãos 
de segurança pública, bem como coordenar as atividades da Força Nacional de Segurança Pública 
(FNSP). 

A Força Nacional foi criada em 2004 para atender as necessidades emergenciais dos estados, 
em questões onde se fizesse necessária a interferência maior do poder público ou fosse detectada a 
urgência de reforço na área de segurança pública.  

No exercício de suas atribuições, compete à FNSP coordenar e planejar a seleção, o 
recrutamento, a mobilização e a desmobilização, o preparo e o emprego dos efetivos de polícia 
ostensiva e preventiva, de bombeiros, de defesa civil, de polícia judiciária e de perícia. 

Para a formação do seu efetivo, a Força Nacional recruta servidores públicos das atividades-
fim dos órgãos de segurança pública e dos órgãos de perícia criminal dos entes federados que celebram 
convênio com a União para executar atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem 
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

A Lei nº 11.473, de 10 de maio de 2007, que dispõe sobre a cooperação federativa no âmbito 
da segurança pública, estabelece que os militares e servidores civis farão jus ao recebimento de diárias, 
enquanto estiverem mobilizados no âmbito da Senasp, incluindo a Força Nacional. 

Assim, considerando que a Força Nacional é formada por um corpo de profissionais 
especializados, mobilizados e prontos para atuar em apoio às operações de segurança pública 
realizadas em qualquer ponto do país, é grande volume de emissão de diárias, em razão do efetivo de 
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pronto emprego que tem mobilizado permanentemente, o que, por conseguinte, reflete no grande 
quantitativo de prestações de contas de diárias, sendo:  

                         Gráfico 9.3 - B -: Total de prestações de contas de diárias e passagens – Senasp 

 
   Fonte: DPFSP/Senasp 

Da análise do gráfico, observa-se que no período de 2015 a 2017, foram analisadas mais de 12 
mil prestações de contas, sendo cerca de 65% em 2016, devido à atuação da Força Nacional na maior 
Operação de Segurança já realizada no Brasil, em razão dos Jogos Rio 2016, na cidade do Rio de 
Janeiro/RJ. Só em 2016 foram recrutados mais de 9 mil agentes de segurança pública, sendo que mais 
de 7 mil atuou na segurança dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos. 

c.1) Controles Internos para gestão de Diárias no âmbito da Força Nacional 

Considerando o elevado contingente de mobilizações realizadas para garantir o pronto emprego 
do efetivo da Força Nacional, o gerenciamento das diárias e passagens tem grande relevância, tanto 
pelo fato de ser instrumento de mobilização/desmobilização de profissionais, como também pelo 
montante de recursos despendidos nesse fim.  

Nesse contexto, a Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública (DFNSP) possui equipe 
específica responsável pelo controle das diárias e passagens e pela gestão das atividades no Sistema 
de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP, no que diz respeito à criação das PCDP’s (Proposta de 
Concessão de Diárias e Passagens), lançamentos de dispensas, movimentações, prestação de contas e 
parecer para aprovação e encerramento.  

O processo de emissão e controle das diárias e passagens da Diretoria da Força Nacional pode 
ser assim resumido: após o processo de recrutamento no estado, o indicado apresenta a documentação 
exigida pela Portaria MJ nº 3.383/2013, a qual é inserida no Sistema Eletrônico de Informação (SEI) 
do MJ e, após conferida, inicia-se o processo de mobilização do agente público selecionado. Com base 
no pedido de diárias e passagens constante no SEI, cria-se a Proposta de Concessão de Diárias e 
Passagens – PCDP no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP. 

Quando da desmobilização do servidor, considerando que o pagamento de diárias é antecipado 
e corresponde ao período de quinze dias, é possível que o agente seja dispensado e retorne ao seu órgão 



Relatório de Gestão Senasp 2017  
 

149 

 

de origem, mesmo com saldo de diárias a restituir à União. Nesses casos, no intuito de reduzir esse 
tipo de passivo, a DFNSP adotou, em novembro de 2017, o seguinte procedimento: 

a) As dispensas que ocorrerão nos primeiros quinze dias do mês subsequente já são 
consideradas no cálculo do primeiro pagamento de diárias do referido mês; 

b) As dispensas ocorridas nos quinze dias finais do mês já são consideradas no cálculo do 
segundo pagamento de diárias do referido mês. 

Quando da análise da prestação de contas, detectados pagamentos indevidos aos 
desmobilizados, é imediatamente emitida a Guia de Recolhimento da União - GRU para o 
ressarcimento do pagamento indevido, quando possível, ainda no mesmo exercício. O procedimento 
administrativo de cobrança das GRU´s adotado pela Força Nacional: 

a) Faz-se contato por telefone e envio da GRU para o e-mail cadastrado no SCDP e 
INTRANET; 

b) Após o vencimento do prazo de pagamento da GRU, que é de 5 dias, verificado que 
não houve o pagamento, faz-se o ofício nominal para o devedor solicitando a 
regularização; 

c) Após cinco dias da notificação e não havendo o pagamento, faz-se o ofício para a 
corporação a que pertence o servidor, solicitando gestão para regularização do débito; 

d) Se ainda assim não ocorrer o pagamento e o valor da dívida for superior a R$ 1.000,00, 
inscreve-se o devedor no CADIN. 

A Força Nacional encerrou o exercício de 2017 com 157 processos de ressarcimento de diárias 
e passagens – PCDP, de 2017, e 946, de 2016, ainda em andamento, aguardando o pagamento, após 
envio de ofício ao devedor e à respectiva corporação. 

 

     Quadro 9.3  - B -: Medidas adotadas para ressarcimento de diárias – Posição 21/03/2018 

Exercício 
Quantidade 

GRUs emitidas 

Quantidade de 
GRUs 

solucionadas  

Quantidade de 
GRUs pendentes 

Valor pendente 
a Ressarcir   

2017 595 437 158 R$ 335.379,58 

2016 2521 1548 973 R$ 2.102.046,90  

                Fonte: DFNSP/Senasp  
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9.4 Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o disposto 
no art. 5º da Lei 8.666/1993 

 

Art. 5o  Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão 
como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o 
disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no 
pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, 
realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte 
diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas 
exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse 
público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, 
devidamente publicada. (Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993) 

A Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) adota nos seus processos licitatórios e 
nas demais formas de contratação a expressão monetária da moeda corrente nacional, bem como 
respeita a ordem cronológica de pagamento das obrigações estabelecidas na Lei nº 8.666/1993, cujos 
critérios a serem observados estão dispostos na Instrução Normativa nº 2 de 06 de dezembro de 
2016, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

O cronograma de pagamento das despesas contratadas pela Senasp, que é disponibilizado 
mensalmente, pode ser consultado no site do Ministério da Justiça, no seguinte endereço: 
http://www.justica.gov.br/Acesso/despesas/cronograma-de-pagamento.  
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9.5 Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas pela 
desoneração da folha de pagamento 

A Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) não possui contratos anteriormente 
firmados com empresas beneficiadas pelo plano “Brasil Maior”, à luz do art 7º da Lei 12.546/2011 e 
do art 2º do Decreto 7.828/2012, razão pela qual não houve revisão de contratos vigentes firmados 
com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento, previstos nos normativos citados.  
 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Gestão Senasp 2017  
 

152 

 

9.6 - Informações sobre ações de publicidade e propaganda 

 
Este item constará apenas no Relatório de Gestão da Secretaria-Executiva do Ministério da 

Justiça. 
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ANEXO I 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – SENASP 

 
Encaminhadas pela Coordenação de Contabilidade do Ministério da Justiça e Segurança Pública 
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BALANÇO FINANCEIRO
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 
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BALANÇO PATRIMONIAL 
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BALANÇO PATRIMONIAL 
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

 



Relatório de Gestão Senasp 2017  
 

163 

 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
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DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 
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DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 
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DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 


