
ATA DA TRIGÉSSIMA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR 
DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, na sala 502 do Edifício Sede do Ministério 
da Justiça, em Brasília, Distrito Federal, às quatorze  horas e cinqüenta e cinco minutos, o Conselho 
Gestor do Fundo Nacional de Segurança Pública (CGFNSP) reuniu-se em sessão extraordinária com a 
presença dos seguintes membros: Sidnei Borges Fidalgo, representante suplente da Secretaria Nacional 
de Segurança Pública (SENASP), vice-presidente do CGFNSP e presidente desta sessão; Valeria 
Grilanda Rodrigues Paiva, representante titular do Ministério da Justiça (MJ); Luiz Pontel de Souza, 
representante titular do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; Eduardo 
Franca Neves Bassani, representante suplente do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
Ausentes justificadamente os representantes da Casa Civil da Presidência da República e da Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência da República. Participaram também da sessão servidores da 
SENASP arrolados na lista de presença que acompanha esta Ata. Cabe registrar que esta reunião 
extraordinária foi convocada para o dia 28/11/13, porém devido à necessidade de adiar a reunião por 
falta de quórum, a reunião foi remarcada para esta data, sendo assim, pelo regimento interno do 
colegiado, ela seria classificada como ordinária, todavia, antes da mudança de data, o ofício de 
convocação da 93a. Reunião Ordinária já havia sido expedido, motivo pelo qual a primeira reunião de 
dezembro acabou sendo registrada como extraordinária. O vice-presidente, após os cumprimentos de 
praxe, saudou e deu as boas vindas à conselheira titular do Ministério da Justiça, Valeria Grilanda 
Rodrigues Paiva. Ato contínuo, ele informou os assuntos da Pauta, a saber: 1) Aprovação das Atas da 
90a. e da 91a. Reuniões Ordinárias; 2) Apreciação de 35 propostas estaduais e 19 municipais. 
 
DELIBERAÇÕES: Aberta a sessão, o vice-presidente explicou aos novos conselheiros que no ano 
passado foi adotado em toda a SENASP a sistemática de editais de chamamento público para a 
habilitação das propostas estaduais e municipais, motivo pelo qual o processo de celebração de 
convênios ficou mais longo e demorado o que, conseqüentemente, aumentava o número de reuniões do 
conselho e de propostas em pauta, na medida em que aproximava o encerramento do exercício 
financeiro. Ele agradeceu a compreensão e o apoio dos conselheiros e declarou que a SENASP ainda 
estava se adaptando a esta forma de trabalho, contudo, no próximo exercício, a intenção era publicar os 
editais mais cedo a fim de dar celeridade ao processo e evitar o acúmulo de trabalho no final do ano. Ele 
destacou ainda que a data final de empenho no Ministério da Justiça foi estabelecida, mediante portaria 
interna para até o dia 06/12/13. Diante disto, os pleitos não empenhados até a data estabelecida serão 
repactuados conforme o limite de crédito restante. Dito isto, ele acrescentou que devido à necessidade de 
cumprir este prazo as reuniões do colegiado estavam sendo marcadas muito próximas umas das outras. 
Neste contexto, foi anunciado que além da reunião agendada para o próximo dia 05/12, possivelmente a 
SENASP solicitaria a realização de uma reunião extraordinária para o dia 11/12. Encerrado este 
preâmbulo, os conselheiros aprovaram as atas da 90a. e da 91a. Reuniões Ordinárias. 
 
Em seguida, o vice-presidente convidou a Dra. Isabel Seixas de Figueiredo, Diretora do Departamento 
de Pesquisa e Análise de Informação e Desenvolvimento de Pessoal em Segurança Pública (DEPAID), 
para introdução do tema relacionado às propostas oriundas do Edital no. 02/2013, de 07/08/2013. A Dra. 
Isabel informou que até o ano passado o DEPAID não trabalhava com propostas municipais, as quais 
eram de responsabilidade do Departamento de Políticas, Programas e Projetos (DEPRO). O DEPRO ao 
analisar os pleitos verificava não só as metas relacionadas ao reaparelhamento como também aquelas 
relacionadas à capacitação e treinamento das guardas, porém, após um realinhamento de tarefas entre 
estes departamentos, coube ao DEPAID analisar além dos projetos estaduais, também os projetos 
municipais voltados à área de ensino e de valorização profissional. Sendo assim, foi lançado o primeiro 
edital do DEPAID para os municípios, todavia ele foi direcionado para os munícipios com Guardas 
Municipais que possuíssem mais de 200 (duzentos) integrantes. Este recorte foi feito devido à limitação 
dos recursos disponível e à identificação de 1000 municípios com Guardas Municipais, dentre os quais 
muitas possuíam um efetivo reduzido, o que não justificava o repasse de recursos, cujo valor legal 
mínimo é de R$ 100.00,00. Em seguida, ela rapidamente discorreu sobre: a audiência pública feita antes 
do lançamento do edital; linhas de financiamentos do edital; qualidade das propostas apresentadas; 
dificuldades encontradas para as correções das propostas; percentuais de despesas definidos no edital: 
capital (30%) e custeio (70%), valor total do edital, dentre outros assuntos. Na sequencia, ela passou a 
palavra para a servidora Scheilla Cardoso Pereira de Andrade que falou sobre todas as temáticas da área 
de valorização profissional constantes no edital e, posteriormente, o servidor Ademarcio de Moraes 
ressaltou todas as temáticas da área de ensino. Continuando, o servidor Ademarcio fez a apresentação 
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individual das propostas a seguir relacionadas e, ao longo da exposição, foram respondidos os 
apontamentos feitos conselheiros. Finda a exposição, as propostas foram aprovadas sem objeções e estão 
inseridas no âmbito da ação orçamentária 2320 – Sistema Integrado de Educação e Valorização 
Profissional. 

 

  
Nº da 

Proposta 
SICONV 

UF Objeto da Proposta 
Valor do FNSP (R$) 

Custeio Capital Total 

1 
059076/ 

2013 
Contagem / 

MG 

Propiciar a melhoria da qualidade de vida dos profissionais da 
Guarda Municipal de Contagem, através da implementação de 
uma academia de condicionamento físico e aprimorar, por meio 
de capacitações, o desempenho destes profissionais nas ações 
cotidianas do referido órgão. 

323.521,00 136.410,00 459.931,00 

2 
057423/ 

2013 
Santo 

Andre/SP 

Promover ações de capacitação e valorização na Guarda 
Municipal de Santo André, por intermédio do reaparelhamento 
do ambiente de ensino, serviço de apoio psicossocial, 
implantação do programa “Segurança em Movimento” e 
realização de diversos cursos 

337.444,51 161.827,69 499.272,20 

3 
058897/ 

2013 
Campo 

Grande/MS 

Estruturação do Centro de Ensino e Desenvolvimento de 
Pessoas - CEDESPE da Guarda Municipal de Campo Grande-
MS com Biblioteca, Laboratório de Informática, Salas de Aulas, 
Núcleo de Atenção Biopsicossocial Realização de Curso de 
Especialização para os Guardas Municipais, que farão parte do 
corpo docente do CEDESPE e Realização de Curso de 
Capacitação para Emprego de Equipamentos Não Letais e 
Letais 

404.022,12 156.879,00  560.901,12 

4 
058850/ 

2013 
Limeira/SP 

Promover a capacitação, a valorização profissional e saúde dos 
guardas civis municipais da cidade de Limeira 

264.040,00  113.160,00 377.200,00 

5 
058984/ 

2013 
Piracicaba/ 

SP 

Reestruturação dos ambientes e qualificação da Guarda Civil 
Municipal de Piracicaba com Implantação do projeto de 
qualidade de vida aos Guardas Municipais com aquisição de 
Academia de Condicionamento físico e defesa pessoal 

321.933,00  137.943,00  459.876,00 

6 
058073/ 

2013 
Paulista/  

PE 

Valorizar os Guardas Municipais da Cidade de Paulista/PE 
através de ações que promovam o bem-estar biopsicossocial e 
educação profissionalizante para melhoria da qualidade de vida 
de seus profissionais 

350.000,00 130.000,00 480.000,00 

7 
058581/ 

2013 
Foz do 

Iguaçu/PR 

Promover ações de capacitação e valorização, com a 
modernização da biblioteca e a implantação da academia de 
ginástica para exercícios físicos, proporcionando iniciativas na 
área de ensino e qualidade de vida aos 270 Guardas 
Municipais do Município de Foz do Iguaçú no estado do Paraná 

286.845,00 145.530,00  432.375,00 

8 
058017/ 

2013 
Garanhuns/ 

PE 

Propiciar a melhoria da qualidade de vida dos profissionais da 
Guarda Municipal de Guaranhuns, através da implementação 
de uma academia de condicionamento físico, fomento a prática 
de outras atividades físicas e aprimorar, por meio de 
capacitações, o desempenho destes profissionais nas ações 
cotidianas do referido órgão 

326.354,00 151.016,00  477.370,00 

9 
052834/ 

2013 
Araatuba/ 

SP 

Aprimorar o ambiente de ensino, valorização e qualidade de 
vida do guarda civil municipal por meio da implantação de 
Programa de Capacitação e Valorização Profissional 

350.000,00 150.000,00  500.000,00 

10 
058404/ 

2013 
Indaiatuba/ 

SP 

Valorização da saúde, com o aprimoramento da academia de 
Educação Física e Capacitação Profissional, visando melhorar 
a qualidade de vida e o conhecimento necessário às diversas 
atividades inseridas no âmbito da Guarda Municipal do 
Município de Indaiatuba – SP 

249.600,00 79.844,64 329.444,64 

11 
057455/ 

2013 
Cascavel/ 

PR 

Estimular cuidados com a saúde do servidor da área de 
segurança pública do Município de Cascavel, implementando 
programas de saúde que visam à prevenção e tratamento de 
doenças e à manutenção da saúde e implantar programas de 
capacitação que aliam a valorização pessoal e profissional do 
servidor 

155.750,00 61.804,00 217.554,00 
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12 
059562/ 

2013 
Vitoria/ES 

Valorização dos Guardas Municipais da prefeitura de Vitória – 
ES por meio da formação de docentes e a implementação da 
academia de ginástica e musculação, para melhoria da 
qualidade de vida de seus profissionais 

315.228,80 138.981,88  454.210,68 

13 
056236/ 

2013 
Guarulhos/ 

SP 
Educação e Valorização Profissional dos Guardas Civis 
Municipais de Guarulhos 

322.000,00 138.000,00  460.000,00 

14 
058672/ 

2013 

São Miguel 
dos 

Campos/AL 

Propiciar a melhoria da qualidade de vida dos profissionais da 
Guarda Municipal de São Miguel dos Campos, através da 
implementação de uma academia de condicionamento físico, 
estruturação do núcleo de atenção à qualidade de vida e 
aprimorar, por meio de capacitações, o desempenho destes 
profissionais nas ações cotidianas do referido órgão. 

330.004,00 149.900,00  479.904,00 

15 
058344/ 

2013 
Barueri/SP 

Estruturação da academia de ginástica com equipamentos que 
permitam melhorar o condicionamento físico dos agentes da 
Guarda, aparelhamento de um centro de convivência com 
jogos lúdicos de diferentes tecnologias, aprimoramento do 
ambiente educacional através do reaparelhamento das salas 
de aula e do laboratório de informática que possibilitem a 
inclusão digital dos profissionais da guarda municipal e 
capacitação profissional através de cursos destinados aos 
guardas municipais que exerçam atividade de docência na 
instituição e aos operadores da guarda municipal em temas de 
interesse da segurança pública 

322.493,00 137.507,00  460.000,00 

16 
059309/ 

2013 
Rio De 

Janeiro/RJ 

Promover ações de capacitação e valorização dos Guardas 
Municipais do Município do Rio de Janeiro, proporcionando 
iniciativas na área de ensino e qualidade de vida, 
conscientizando para a importância da prevenção, além da 
criação de espaço apropriado para a reabilitação laborativa 

513.455,36 260.880,00  774.335,36 

17 
059546/ 

2013 
Fortaleza/ 

CE 
Promover diretamente a valorização profissional e a promoção 
da saúde dos guardas municipais 

280.940,10 100.730,90 381.671,00 

18 
058149/ 

2013 
Palmas/TO 

Propiciar a melhoria da qualidade de vida dos profissionais da 
Guarda Municipal de Palmas, através da implementação de 
uma academia de condicionamento físico e aprimorar por meio 
de capacitações, o desempenho destes profissionais nas ações 
cotidianas do referido órgão. 

81.560,00 34.565,00  116.125,00 

19 
059348/ 

2013 
Campinas/ 

SP 

Executar ações destinadas a promover a valorização e a saúde 
dos profissionais que integram a Guarda Municipal de 
Campinas, criando oportunidades e incentivos à prática de 
atividade física e aprimorando do ambiente educacional através 
do reaparelhamento de salas de aulas, laboratórios de 
informática e capacitação profissional voltada à preservação 
dos direitos sociais e individuais 

320.498,00 138.030,00  458.528,00 

     Total Geral 5.855.688,89 2.523.009,11 8.378.698,00 

As propostas estaduais oriundas do Edital no. 05/2013, de 30/08/2013 também foram analisadas pelo 
DEPAID. E, do mesmo modo, a Dra. Isabel fez a introdução do assunto explicando que este edital foi 
desenhado para os estados e foca basicamente na produção de informação pelos entes federados. Ela 
ressaltou que os procedimentos de trabalho adotado foram os mesmos do edital para os municípios, por 
exemplo, realização de chamamento público, seleção e habilitação das propostas, sistemática de análise, 
dentre outros pontos. Ela falou rapidamente sobre o escopo do edital, das linhas de financiamento e do 
valor total do edital. Prosseguindo, a palavra foi passada do servidor Rafael Rodrigues de Sousa. Este 
servidor iniciou a exposição destacando as diferenças entre o Edital no. 05/2013 e o Edital no. 08/2012. 
Posteriormente, abordou os seguintes aspectos: o objeto do edital; as linhas de financiamento; cuidados 
adotados pela área técnica para evitar a sobreposição de aquisições no âmbito do SINESP; número de 
propostas apresentadas e número de propostas habilitadas, dentre outros aspectos. Na sequência, ele fez 
a exposição individual das propostas, as quais foram aprovadas sem a necessidade de registros especiais. 
Estas propostas enquadram-se no âmbito da ação orçamentária 20ID – Apoio à Estruturação, 
Reaparelhamento, Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública. 
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Nº da 

Proposta 

SICONV 
UF Objeto da Proposta 

Valor do FNSP (R$) 

Capital Custeio Total 

1 
064234/ 

2013 
AC 

Estruturação mediante aporte tecnológico de Núcleos Integrados de 
Análise Criminal em 08 (oito) municípios de localização estratégica; 
capacitação e/ou aperfeiçoamento dos profissionais de Análise 
Criminal na utilização de ferramentas usuais desta atividade. 

174.293,09 56.840,80 231.133,89 

2 
061353/ 

2013 
AL 

Produzir tecnologia que permita o Rastreamento de Armas de Fogo 
e a capacitação dos técnicos da SEDS/AL no uso de ferramentas 
de TI destinadas ao Geoprocessamento já existentes na Secretaria. 

162.078,50 51.775,30 213.853,80 

3 
061265/ 

2013 
ES 

Aquisição de Solução Integrada de Business Intelligence com 
ferramenta de inteligência de negócio e prestação de serviços de 
suporte. 

430.364,59 154.737,36 585.101,95 

4 
060952/ 

2013 
GO 

Criação e estruturação dos Núcleos Regionais de Análise da 
Informação da SSPJ/GO e capacitação de servidores que atuarão 
nos mesmos, através de um curso de extensão em análise criminal. 

357.190,60 117.266,00 474.456,60 

5 
059431/ 

2013 
MA 

Implantação de Unidades de Estatística e Análise Criminal do 
Sistema de Segurança Pública do Estado do Maranhão. 

422.943,00 139.104,00 562.047,00 

6 
060799/ 

2013 
MS 

Otimizar o fluxo de informações nos Núcleos de Estatísticas e 
Análise Criminal da Segurança Pública Estadual – 
Superintendência de Inteligência de Segurança Pública-SISP, 
Delegacia Geral da Polícia Civil-DGPC, Polícia Militar-PMMS e 
Corpo de Bombeiros Militar-CBMMS – contribuindo para a produção 
qualificada do conhecimento, com vista, principalmente, a 
implementação de ações estratégicas e políticas públicas efetivas, 
eficazes e eficientes na área da Segurança. 

349.590,00 85.000,00 434.590,00 

7 
064552/ 

2013 
PA 

Fortalecer o Ambiente de Produção e Gestão da Informação e 
Pesquisa, através da estruturação da Diretoria de Análise Criminal 
– DAC, no âmbito da Secretaria de Estado de Segurança Pública e 
Defesa Social - SEGUP, sob a Coordenação da Secretaria Adjunta 
de Inteligência e Análise Criminal - SIAC, com a aquisição de 
hardware, bem como através da capacitação dos servidores das 
Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e da Perícia Científica 
com atuação na DAC, com a realização do curso sobre métodos 
quantitativos e qualitativos de pesquisa e análise criminal. 

551.288,00 185.905,35 737.193,35 

8 
060900/ 

2013 
PI 

Criação do Programa de Informação Integrada em Segurança 
Pública nas instituições de Segurança Pública do Estado do Piauí. 

511.342,39 137.519,74 648.862,13 

9 
064240/ 

2013 
PR/PC 

Adquirir licenças e treinamento em software nacional de análise e 
gestão de informações de diferentes bancos de dados, em única 
aplicação, com interface gráfica, que realiza análise de vínculos, 
mapas, biometria facial, padrões de repetição temporal em dados 
de bilhetagens e quebras de sigilo bancário ou qualquer outro dado, 
tornando mais eficiente os procedimentos de investigação e 
inteligência nas unidades policiais e aumentando a eficiência na 
prevenção e repressão das infrações penais. 

605.567,70 200.061,00 805.628,70 

10 
064588/ 

2013 
PR/PM 

Visa o aperfeiçoamento qualificando os processos de coleta e 
análise de informação de segurança pública desenvolvidos a partir 
da Polícia Militar do Paraná, servindo de subsídio para as Polícias 
Civil e Científica e também para a produção estatística da SESP e, 
por fim, da SENASP, através do SINESP e à sociedade de forma 
geral por meio da divulgação sistematizada.  

684.458,47 116.169,35 800.627,82 

11 
061179/ 

2013 
RJ 

Implementação de Sistema de Geração, Integração e Publicação 
de Informações Georreferenciadas e Realização de Pesquisas de 
homicídios. 

686.070,00 198.040,50 884.110,50 

12 
060617/ 

2013 
RS 

Estruturar o Observatório da Violência Contra a Mulher do Estado 
do Rio Grande do Sul, propiciando condições operacionais e 
estruturais adequadas para o seu funcionamento. 

83.689,41 30.772,70 114.462,11 

13 
060865/ 

2013 
SC 

Dotar a Secretaria de Estado da Segurança Pública e suas 
unidades centrais (Polícia Militar- PM, Corpo de Bombeiros Militar - 
CBM, Polícia Civil - PC, Instituto Geral de Perícias – IGP e 
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN) de ferramenta 

700.618,00 186.982,70 887.600,70 
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inteligente, composta por servidor com sistema operacional e 
softwares de Business Intelligence - BI e licenças, para 
desenvolvimentos de soluções para análise de informações 
qualitativas e quantitativas e capacitação de gestores, que será 
mantida pelas próprias unidades centrais, com o intuito de subsidiar 
a gestão administrativa e operacional das unidades centrais da 
Segurança Pública, fortalecendo a integração das informações e 
permitindo o monitoramento e avaliação do desempenho dos 
órgãos de Segurança Pública. 

14 
060248/ 

2013 
SE 

Fortalecer as unidades de gestão da informação dos Órgãos de 
Segurança Pública de Sergipe a fim de produzir informações de 
qualidade para subsidiar políticas públicas de segurança e 
cidadania fundamentadas na cientificidade. 

557.440,76 185.813,59 743.254,35 

15 
060583/ 

2013 
TO/PM 

Implantação do centro de produção, pesquisa e gestão da 
informação, da Policia Militar do estado do Tocantins. 

675.988,00  224.012,00 900.000,00 

16 
060491/ 

2013 
TO/SSP 

Implantar os Núcleos Regionalizados da Gestão da Informação e o 
fortalecimento da Diretoria de Estatística e Análise da Polícia Civil 
do Estado do Tocantins e a capacitação dos profissionais. 

559.505,00 171.995,00 731.500,00 

Total Geral 7.512.427,51 2.241.995,39 9.754.422,90 

 
Com a palavra, o vice-presidente solicitou autorização do colegiado para incluir extra pauta a uma 
proposta do DEPAID, apresentada pelo de Estado de São Paulo. Ele esclareceu que a aprovação do 
pleito foi finalizada após a definição da Pauta desta reunião. O colegiado aprovou a solicitação e a Dra. 
Isabel explicou o contexto em que a proposta foi apresentada e a importância do pleito. A servidora 
Scheilla Cardoso Pereira de Andrade acrescentou que a proposta originou-se da Portaria no. 108/2013, 
13/09/2013 e expôs os aspectos técnicos da proposta, a qual foi aprovada na sequência. Registra-se que 
A proposta enquadrada na ação orçamentária 2320 – Sistema Integrado de Educação e Valorização 
Profissional. 
 

  
Nº da 

Proposta 
SICONV 

UF Objeto da Proposta 
Valor do FNSP (R$) 

Capital Custeio Total 

 1 
 066533/ 

2013 
 SP 

Implementar ações para: (i) redução dos riscos ocupacionais e (ii) 
melhoria da qualidade de vida dos profissionais da Superintendência 
da Policia Técnico-Científica, visando a promoção da saúde e a 
valorização desses profissionais. 

329.736,00 139.011,00  468.747,00 

     Total Geral 329.736,00 139.011,00 468.747,00 

 
As três propostas finais do DEPAID originaram-se de emendas parlamentares e foram apresentadas pelo 
servidor Ademarcio de Moraes, sendo que as duas destacadas abaixo estavam liberadas e inserem-se na 
orçamentária 20ID – Apoio à Estruturação, Reaparelhamento, Modernização Organizacional e 
Tecnológica das Instituições de Segurança Pública e já estavam liberadas pelo órgão competente: 

  
Nº da 

Proposta 
SICONV 

UF Objeto da Proposta 
Valor do FNSP (R$) 

Capital Custeio Total 

1 
035387/ 

2013 
GO 

Reaparelhar e modernizar as Unidades da Superintendência de 
Polícia Técnica-Científica de Goiás-SPTC: Instituto de 
Criminalística Leonardo Rodrigues, Instituto de Medicina Legal, 
Instituto de Identificação, Núcleo Regionais de Polícia Técnico-
Científica, NRPTC e uma Circunscrição Municipal, com meios  
para o desenvolvimento satisfatório das diversas atribuições da 
Superintendência. 

652.325,10 0,00 652.325,10 

2 
049128/ 

2013 
DF 

Estruturar o Instituto Médico Legal-IML, da Polícia Civil do 
Distrito Federal, por meio da aquisição de viaturas para 
recomposição de sua frota. 

309.149,00 0,00 309.149,00 

Total Geral 961.474,10 0,00 961.474,10 
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E a Proposta no. 038951/2013 foi enquadrada na ação orçamentária 2320 – Sistema Integrado de 
Educação e Valorização Profissional e ainda não estava liberada. 

 

  
Nº da 

Proposta 
SICONV 

UF Objeto da Proposta 
Valor do FNSP (R$) 

Capital Custeio Total 

1 
038951/ 

2013 
DF 

Implementação de curso de pós-graduação nas áreas de: 
Gestão de Pessoas e Gestão Educacional 

0,00 421.289,09 421.289,09 

Total Geral 0,00 421.289,09 421.289,09 

Finalizada a exposição, o colegiado aprovou as três propostas de emendas sem a necessidade de registros 
especiais.  
 
Na sequência, o vice-presidente convidou a Dra. Cristina Gross Villanova, Diretora do Departamento de 
Políticas, Programas e Projetos, para apresentar as propostas referentes ao fortalecimento das Delegacias 
Especializada de Atendimento à Mulher - DEAM´s. Com a palavra, a Dra. Cristina informou que estas 
propostas das DEAM´s foram decorrentes de uma parceria entre a SENASP e a Secretaria de Políticas 
para Mulheres que dentre vários objetivos a serem alcançados está a construção de uma rede de atenção 
e de atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade. Ela explicou que este ano, o Governo, a 
fim de dar maior visibilidade às políticas para as mulheres, criou uma rubrica específica para o 
atendimento desta política que contemplará ações de vários Ministérios. A SENASP está inserida dentro 
do programa: Mulher Viver sem Violência que foi lançado em 2013. Diante disto foi publicado um 
edital visando o fortalecimento das DEAM´s para o qual foram apresentadas 14 propostas, sendo que 12 
foram habilitadas. A citada servidora explicou que a Proposta no. 067472/2013 (MS) estava inserida em 
outro edital, o qual estava voltado para o fortalecimento da Delegacias Especializadas de atendimento a 
Criança e Adolescente e a população LGBT e a vitimas de homofobia. Na sequencia, ela discorreu sobre 
os aspectos gerais das propostas e depois fez a apresentação de cada proposta. Registra-se que as dúvidas 
e os questionamentos dos conselheiros foram apresentados e respondidos durante a exposição dos 
pleitos. Encerrada a exposição, as propostas foram aprovadas e enquadram-se no âmbito da ação 
orçamentária 20ID – Apoio à Estruturação, Reaparelhamento, Modernização Organizacional e 
Tecnológica das Instituições de Segurança Pública, com exceção da Proposta no. 067472/2013 (MS) que 
se insere na ação orçamentária Sistema Integrado de Prevenção da Violência e Criminalidade - Nacional. 
 

  
Nº da 

Proposta 
SICONV 

UF Objeto da Proposta 
Valor do FNSP (R$) 

Capital Custeio Total 

1 
067014/ 

2013 
AC 

Fortalecimento da Delegacia Especializada de Atendimento à 
Mulher - DEAM no Município de Cruzeiro do Sul, através da 
aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos, visando 
ampliar o acesso aos serviços especializados de atendimento a 
Mulher m situação de violência. 

319.327,30 0,00 319.327,30 

2 
067445/ 

2013 
ES 

Estruturação das delegacias especializadas em atendimento às 
mulheres vítimas de violência doméstica, visando sua 
humanização e a ampliação do atendimento e amparo das 
mulheres vitimizadas. 

624.438,90 0,00 624.438,90 

3 
067884/ 

2013 
GO 

Fortalecimento das Delegacias Especializadas de Atendimento a 
Mulher de Goiânia. 

465.341,66 0,00 465.341,66 

4 
067472/ 

2013 
MS 

Fortalecimento da Delegacia Especializada de Proteção à Criança 
e ao Adolescente – Depca de Campo Grande, para melhoria do 
atendimento à população 

255.461,84 63.865,46 319.327,30 

5 
067528/ 

2013 
MS 

Fortalecimento dos Serviços prestados nas Delegacias de 
Atendimento às Mulheres dos Municípios de Corumbá, Dourados, 
Naviraí e Três Lagoas/MS, com vista ao enfrentamento adequado 
a todas as formas de violência contra as mulheres. 

1.082.945,85 0,00 1.082.945,85 

6 
067712/ 

2013 
RO 

Reaparelhamento e fortalecimento das Delegacias Especializadas 
de Atendimento a Mulher da Polícia Civil de Rondônia, visando o 
apoio ao planejamento e execução de ações e operações de 
enfrentamento à violência contra as mulheres no campo e na 
floresta, bem como a garantia da aplicabilidade da Lei Maria da 
Penha. 

571.169,15 0,00 571.169,15 
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7 
066840/ 

2013 
SC 

Fortalecimento das Delegacias de Proteção à Mulher do Estado 
de Santa Catarina 

1.837.494,00 0,00 1.837.494,00 

     Total Geral 5.156.178,70 63.865,46 5.220.044,16 

 
O vice-presidente esclareceu que o bloco de propostas abaixo discriminado seria apresentado sem que 
fossem feitas considerações sobre o Programa ENAFRON, haja vista tratar-se da continuação de um 
trabalhado que era do conhecimento do colegiado. O servidor Edivaldo Fortunato Pereira fez a 
apresentação individual dos pleitos e novamente os apontamentos dos conselheiros foram saneados no 
decorrer da exposição. Os aspectos técnicos relacionados ao videomonitoramente foram esclarecidos 
pelo servidor Wesley da Silva Borges. Após, os pleitos foram aprovados sem objeções. Estas propostas 
estão inseridas no âmbito da ação orçamentária 20IC - Estratégia Nacional de Segurança Pública nas 
Fronteiras – ENAFRON. 
 

  
Nº da 

Proposta 
SICONV 

UF Objeto da Proposta 
Valor do FNSP (R$) 

Capital Custeio Total 

1 
037818/ 

2013 
AP 

Implementação do Sistema de Vídeomonitoramento Integrado da 
Segurança Pública do Amapá nos municípios de Santana, Laranjal 
do Jari, Oiapoque e Amapá.  

2.066.865,00 83.135,00 2.150.000,00 

2 
050694/ 

2012 
AM 

Implementação do Sistema de Radiocomunicação Digital da 
Estratégia Estadual de Segurança Pública Integrada para a Região 
de Fronteiras e de Divisas do Amazonas. 

7.105.356,27 0,00 7.105.356,27 

3 
037839/ 

2013 
AM 

Implantação de Sistema de Videomonitoramento nos municípios de 
Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Santo Antônio do Içá, 
Benjamin Constant e Atalaia do Norte. 

2.040.000,00 510.000,0u0 2.550.000,00 

4 
037137/ 

2013 
MS 

Implantar, no âmbito da Estratégia Nacional de Segurança Pública – 
ENAFRON, Sistemas de Videomonitoramento das vias públicas nos 
municípios de Amambaí, Bela Vista, Coronel Sapucaia, Corumbá, 
Dourados, Mundo Novo, Naviraí e Ponta Porã, no Estado do Mato 
Grosso do Sul. 

3.158.418,37 627.933,33 3.786.351,70 

     Total Geral 14.370.639,64 1.221.068,33 15.591.707,97 

 
Na seqüência, o servidor Pedro de Souza da Silva expôs as propostas estaduais abaixo destacadas, todas 
decorrentes de emendas parlamentares, sendo que até o momento estavam liberadas somente as emendas 
dos Estados do Acre, de Goiás e de Minas Gerais. Na Proposta no. 035831/ 2013 (RN), os aspectos 
técnicos foram apresentados pelo Major/CBM Alexandre Luis dos Santos. O Engenheiro Welly Lacerda 
Bonfim apresentou a Proposta no. 083355/2013 (MG). Em seguida, o colegiado aprovou todas as 
propostas sem a necessidade de registros especiais. Estas propostas estão inseridas no contexto da ação 
orçamentária 20ID – Apoio à Estruturação, Reaparelhamento, Modernização Organizacional e 
Tecnológica das Instituições de Segurança Pública. 
 

  
Nº da 

Proposta 
SICONV 

UF Objeto da Proposta 
Valor do FNSP (R$) 

Capital Custeio Total 

1 
066475/ 

2013 
AC Reaparelhamento da Polícia Militar e Polícia Civil do Acre.  500.000,00 0,00 500.000,00 

2 
041465/ 

2013 
GO Reaparelhamento da Polícia Civil do Estado de Goiás. 701.517,84 0,00 701.517,84 

3 
041094/ 

2013 
MA 

Reaparelhamento do 11º Batalhão da Polícia Militar em Timon 
com aquisição de viaturas para fins de policiamento ostensivo. 

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

4 
041113/ 

2013 
MA 

Reaparelhamento dos Quartéis da Polícia Militar do Maranhão 
na Ilha de São Luís. 

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

5 
035831/ 

2013 
RN 

Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros Militar em 
Mossoró/RN com aquisição de uma Viatura Auto Escada. 

2.092.850,00 0,00 2.092.850,00 

6 
083355/ 

2013 
MG 

Reforma de imóvel para sediar a 156ª Cia/ 15º BPM, no 
município de Patos de Minas/MG. 

0,00 300.000,00 300.000,00 

     Total Geral 5.294.367,84 300.000,00 5.594.367,84 
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Nada mais havendo para tratar, o vice-presidente encerrou a reunião às dezoito horas e vinte minutos 
deste dia. E, para constar, esta Ata que, depois de lida e achada em conforme, será assinada pelos 
membros do conselho gestor. 

 
 
 

Sidnei Borges Fidalgo 
Vice-Presidente do CGFNSP 

 
 
 

Valeria Grilanda Rodrigues Paiva 
Ministério da Justiça 

 
 
 

Eduardo Franca Neves Bassani 
Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão 
 
 
 

Não representada 
Casa Civil da Presidência da República 

 
 

Luiz Pontel de Souza 
Gabinete de Segurança Institucional da 

Presidência da República 
 
 
 

Não representada 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência  

da República 
 


