
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2070 - Segurança Pública com Cidadania

Número de Ações 66

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

00CA - Concessão de Bolsa-Formação a Policiais Militares e Civis, Agentes Penitenciários e Carcerários, Guardas-Municipais, Bombeiros e Peritos
Criminais, de baixa renda, pertencentes aos Estados-Membros

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

unidadeUnidade de Medida:Profissional qualificadoProduto:

Especificação do Produto

Contribuir para a valorização e qualificação dos policiais militares e civis, dos bombeiros, dos agentes penitenciários e carcerários, dos peritos, e guardas municipais de baixa renda,
integrantes dos Estados-Membros e Municípios que integram o PRONASCI .

Descrição
Pagamento de auxílio-financeiro aos policiais militares e civis, aos agentes penitenciários e carcerários, aos bombeiros, aos peritos criminais, aos guardas municipais de baixa renda,
que atendam as condicionalidades da Lei nº 11.707/2008.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Celebração de Contrato com instituição financeira pública para pagamento da Bolsa; Pactuação do Projeto com Governos Estaduais e Municipais; elaboração de diagnósticos
referentes a quantidade de policiais; monitoramento contínuo sobre a participação dos profissionais de segurança pública nos cursos reconhecidos pelo Ministério da Justiça; apoio a
estruturação da Gestão Local, acompanhamento e monitoramento e avaliação da Gestão local do Projeto; manutenção do Sistema Nacional do Projeto Bolsa Formação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei 11.530 de 24 de outubro de 2007 e Lei nº 11.707 de 19 de junho de 2008.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria Nacional de Segurança PúblicaUO: 30101 - Ministério da Justiça

10 - Orçamento Fiscal 14 - Direitos da Cidadania 183 - Informação e InteligênciaSubfunção:Esfera:

10D3 - Implantação do Sistema de Inteligência Penitenciária Federal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Aferir anulamente o progresso da implantação de um conjunto de iniciativas que terão como resultado a produção de informações para subsidiar a tomada de decisões visando
aprimorar o gerenciamento dos sistema penitenciário federal.

% de implantaçãoUnidade de Medida:Sistema implantadoProduto:

Especificação do Produto

Implantar uma metodologia sistêmica de produção, processamento e difusão de inteligência penitenciária nos estabelecimentos penais federais, visando o compartilhamento de
dados de inteligência e o suporte a decisões estratégicas e sua integração com o Sistema Brasileiro de Inteligência.

Descrição
Aquisição e/ou desenvolvimento de equipamentos eletrônicos de varredura de segurança, soluções em inteligência artificial, acervo bibliográfico, projetos de treinamento, rede
específica para inteligência, sistema integrado de monitoração inteligente e sistema de controle de comunicações.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Por meio de contratos para a aquisição centralizada ou convênios com instituições públicas ou privadas, consubstanciado em projetos previamente aprovados pelo Departamento
Penitenciário Nacional.

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/01/2012 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 5.000.000,0031/12/2012 Custo Total:

Unidade Responsável: Departamento Penitenciário NacionalUO: 30907 - Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN
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Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Lei Complementar nº 79/94; Decreto nº 6.049/07; Lei nº 7.210/84; Lei nº 9.883/99; Lei nº 9.983/00; Decreto nº 3.505/00; Decreto nº 4.376/02; Decreto nº 5.110/04.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

10JJ - Construção do Anexo da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Anexo construídoProduto:

Proporcionar ao Departamento de Polícia Federal melhores condições de infra-estrutura, visando atender melhor as demandas dentro das suas atribuições.

Descrição
Construção de anexo com área em torno de 21.000 m2, dotada de recursos compatíveis com as suas necessidades, tais como, ambiente para custódia, heliponto, sistemas de
controle de acesso, circuito fechado de TV, automação predial, entre outros.

Finalidade

Localizador (es)
0033 - No Estado do Rio de Janeiro

01/01/2009 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 65.000.000,0031/12/2014 Custo Total:

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
30909 - Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal - FUNAPOL

Medida Provisória nº 324, de 4 de outubro de 2006, convertida na Lei nº 11.388, de 14 de dezembro de 2006, a qual abre crédito extraordinário para diversos Ministérios, dentre eles
o Ministério da Justiça, com a respectiva destinação de recursos para o Departamento de Polícia Federal.

Base Legal da Ação

O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 14 - Direitos da Cidadania 421 - Custódia e Reintegração SocialSubfunção:Esfera:

10M1 - Construção da Quinta Penitenciária Federal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Obra concluídaProduto:

Especificação do Produto

Construir edificação destinada à custódia de pessoas apenadas, internadas ou à disposição da justiça, de alta periculosidade, visando atenuar a incidência de motins ou rebeliões no
âmbito das unidades da federação e desarticular a estrutura do crime organizado local; absorver os custos decorrentes de encargos contratuais decorrentes de gerenciamento de
obra bem como da elaboração de projetos executivos.

Descrição
Criação de vagas no Sistema Penitenciário Federal, executadas por meio de projetos previamente aprovados pelo Departamento Penitenciário Nacional- DEPEN.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Por meio de contratos de execução centralizada, consubstanciados em projetos previamente aprovados pelo Departamento Penitenciário Nacional.

Localizador (es)
0101 - Em Brasília - DF

31/12/2014Data Início: R$ 30.050.000,00Data Término:01/01/2012 100Custo Total: Total Físico:

Unidade Responsável: Departamento Penitenciário NacionalUO: 30907 - Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN
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Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Lei Complementar nº 79/94; Decreto nº 6.049/07; Lei nº 7.210/84; Lei nº 8.072/90
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 14 - Direitos da Cidadania 421 - Custódia e Reintegração SocialSubfunção:Esfera:

116S - Adequação Física de Penitenciárias Federais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Adequações físicas que agregam valor à obra existente.

unidadeUnidade de Medida:Obra concluídaProduto:

Especificação do Produto

Promover adequações físicas nas edificações das Penitenciárias Federais de forma a garantir a segurança dos estabelecimentos.

Descrição
Construção de estruturas físicas voltadas para a segurnaça da unidade penal, tais como muralhas, poço artesiano, cercamentos, fossos, torres e postos de vigilância, coberturas,
anteparos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Por meio de contrato de execução centralizada, consubstanciado em projeto previamente aprovado pelo Departamento Penitenciário Nacional.

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/01/2012 Total Físico:Data Início: Data Término: 18R$ 13.000.000,0031/12/2015 Custo Total:

Lei Complementar nº 79/94; Lei nº 7.210/84; Decreto nº 6.049/07.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento Penitenciário NacionalUO: 30907 - Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

125I - Construção do Centro Nacional de Capacitação e Difusão de Ciências Forenses

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Centro construído com 10.100 m², junto ao Instituto Nacional de Criminalística.

% de execução físicaUnidade de Medida:Centro construídoProduto:

Especificação do Produto

Proporcionar à Polícia Federal a estrutura física adequada, para abrigar salas de treinamento, auditório virtual e laboratórios de diversas áreas das ciências forenses, viabilizando a
troca contínua de conhecimento, experiências e a capacitação conjunta das perícias federais e estaduais, viabilizando assim uma rede nacional de ciências forenses.

Descrição
Construção do Centro Nacional de Capacitação e Difusão de Ciências Forenses, destinado a atividades técnico-científicas, junto ao Instituto Nacional de Criminalística.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Será realizada licitação, visando à contração de empresas especializadas em construção civil, segurança orgânica e modernização de salas de aula/auditório, para a realização das
seguintes etapas: Implantação e administração da obra; demolições, reforma, terraplenagem, pavimentação e paisagismo; instalações hidráulicas, instalações de gases especiais,
GLP e ar comprimido; sistema de proteção contra incêndio; instalações elétricas, de ar condicionado central e de telemática; instalação de elevadores; instalações dos sistemas
eletrônicos como rede de telemática (transmissão de voz e dados); sistema de circuito fechado de TV; sistema de supervisão e controle dos sistemas; sistema supervisão de energia
elétrica, hidráulica e iluminação; sistema de supervisão de ar condicionado; sistema de detecção e alarme de incêndios; sistema de sonorização de ambiente e sistema orgânico de
controle de acesso; equipar auditório com automação, streaming de dados e sistemas multimídia.

Localizador (es)
0053 - No Distrito Federal

Unidade Responsável: Departamento de Polícia FederalUO: 30909 - Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das
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Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

31/12/2014Data Início: R$ 57.550.000,00Data Término:01/01/2010 100Custo Total: Total Físico:

Portaria-MJ n° 213/99; Agendas do Plano Nacional de Segurança Pública, Capítulo 6, implementada pela Lei n° 10.201/01; Decreto nº 3.698/00; art. 5°, inciso II, Decreto n°
2.381/97.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 183 - Informação e InteligênciaSubfunção:Esfera:

128K - Implantação de Sistema de Veículos Aéreos Não Tripulados - SISVANT

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Bases instaladas com aeronaves no país.

unidadeUnidade de Medida:Base construídaProduto:

Especificação do Produto

Dotar o Centro Integrado de Inteligência Policial e Análise Estratégica (CINTEPOL) com ferramenta tecnológica de ponta, capaz de realizar os serviços de inteligência de sinais de
reconhecimento, rastreamento e patrulhamento (terrestre, aéreo e marítimo) em todo o território nacional, de forma autônoma, disponível durante 24 (vinte e quatro) horas, com
transmissão de voz, imagens e dados em tempo real, tudo com o escopo de atender as demandas constitucionais do DPF com a integração técnico-operacional aos Órgãos
cooperados.

Descrição
Seleção e aquisição de Sistemas de Veículos Aéreos Não Tripulados (SISVANT) como instrumento de inteligência com a operacionalização de bases (descentralizadas e central)
distribuídas nas diferentes regiões brasileiras, e conseqüente transferência de tecnologia para a indústria brasileira por meio da coordenação do Ministério da Defesa e Ministério da
Ciência e Tecnologia, contemplando à aquisição de Veiculos Aereos Não Tripulados, infraestrutura, manutenção, treinamentos, suprimentos, acessórios, desembaraço alfandegário
e demais despesas do projeto.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A implementação do projeto VANT dar-se-á por meio da aquisição junto à empresa internacional de 14 Veículos Aéreos Não Tripulados, bem como pela execução das seguintes
etapas: prova de conceitos, aquisição de equipamentos e acessórios, treinamentos de pessoal, implementação de instalações dotadas de equipamentos para o perfeito
funcionamento do projeto, aquisição de material e suprimentos necessários e custeio anual do sistema, bem como a manutenção  de equipamentos utilizados no âmbito do projeto.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2015Data Início: R$ 855.936.764,00Data Término:01/12/2009 4Custo Total: Total Físico:

Decreto nº 3.698, de 2000; art. 5º, incisos III e VII do Decreto nº 2.381, de 1997; Agendas do Plano Nacional de Segurança Pública, Capítulo 6, implementado pela Lei nº 10.201, de
2001.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Polícia FederalUO: 30909 - Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 181 - PoliciamentoSubfunção:Esfera:

12KZ - Implantação de Postos de Polícia Comunitária

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Projeto

unidadeUnidade de Medida:Posto implantadoProduto:

Descentralizar a base operacional de policiamento de forma que policiais e equipamentos se concentrem mais próximos da comunidade, estabelecendo um ambiente seguro que
permita a atuação segura dos demais serviços públicos (assistência social, saúde, educação, cultura, esporte etc.), conselhos comunitários e associações de bairro, de forma
transparente, eficaz e preventiva.

Descrição
Construção de postos de polícia comunitária e instalação de equipamentos de viodemonitoramento, aquisição de veículos, motocicletas e mobiliário.

Finalidade

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 4



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/01/2012 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 603.000.000,0031/12/2013 Custo Total:

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

Total Físico:Data Início: Data Término: Custo Total:

0035 - No Estado de São Paulo

Total Físico:Data Início: Data Término: Custo Total:

0041 - No Estado do Paraná

Total Físico:Data Início: Data Término: Custo Total:

0043 - No Estado do Rio Grande do Sul

Total Físico:Data Início: Data Término: Custo Total:

0058 - Jaguariúna - SP

Total Físico:Data Início: Data Término: Custo Total:

0062 - Niterói - RJ

Total Físico:Data Início: Data Término: Custo Total:

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
30101 - Ministério da Justiça

Lei n° 11.530, de 24 de outubro de 2007.
Base Legal da Ação

O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

148D - Desenvolvimento e implantação do novo Sistema de Controle de Atividades Financeiras - SISCOAF II

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Novo Sistema de Controle de Atividades Financeiras - SISCOAF II em produção.

unidadeUnidade de Medida:Sistema implantadoProduto:

Especificação do Produto

Modernização tecnológica para a produção de inteligência financeira e supervisão de setores econômicos no âmbito da prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao
financiamento do terrorismo.

Descrição
Em razão de o grau de obsolescência da plataforma e da arquitetura do sistema informatizado atual, o SISCOAF (em uso há 13 anos), limitar ou mesmo inviabilizar a incorporação
de novas funcionalidades, bem como comprometer o tratamento do crescente volume de informações recebidas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, da
ordem de 5 mil registros/dia. Dois Relatórios de Desempenho do SISCOAF elaborados pelo Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, em abril/2008 e em
maio/2011, apontam a necessidade de construção de um sistema completamente novo, o SISCOAF II. O mais recente destes relatórios sinaliza uma vida útil de cerca de 3 anos
para o sistema em uso. Diante deste cenário, esta ação-projeto visa ao desenvolvimento e implantação do novo Sistema de Controle de Atividades Financeiras – SISCOAF II, que
deverá receber, tratar, integrar e correlacionar as comunicações de operações financeiras oriundas de setores econômicos regulados pela Lei nº 9.613, de março de 1998,
aprimorando os mecanismos tecnológicos de produção de inteligência financeira, de supervisão de setores econômicos e de intercâmbio de informações com autoridades brasileiras

Finalidade

Unidade Responsável: Conselho de Controle de Atividades FinanceirasUO: 25101 - Ministério da Fazenda

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 5
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da Lei Orçamentária para 2012
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e estrangeiras, promovendo soluções de gestão que contemplem as atividades do COAF como um todo e incorporem conceitos de integração, inteligência artificial, parametrização,,
transparência, auditoria, segurança da Informação, interatividade e manutenibilidade.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

O SISCOAF II será desenvolvido pelo SERPRO, em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo COAF/MF. A prestação dos serviços de desenvolvimento em tecnologia da
informação seguirá as condições e especificações constantes de Termo de Referência encaminhado ao SERPRO, por meio da Demanda nº 029075/2010, de 10 de março de 2010.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2014Data Início: R$ 2.800.000,00Data Término:02/01/2012 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 9.613, de março de 1998, Decreto nº 2.799, de outubro de 1998, Portaria nº 330, de dezembro de 1998.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

14IB - Construção da Superintendência Regional da Polícia Federal na Paraíba

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Unidade construídaProduto:

Especificação do Produto

Proporcionar à Polícia Federal no Estado da Paraíba, condições mínimas de infraestrutura visando atender às demandas dentro das suas atribuições.

Descrição
É prevista a construção de uma edificação com cerca de 14.000 m², dotada de moderna tecnologia, com sistemas de controle de acesso, circuito fechado de TV, automação predial,
ar condicionado central e elevadores. O prédio será dividido de forma a separar o fluxo dos serviços de atendimento ao público e serviço estritamente policial.
Seguem abaixo as principais áreas da edificação e seus respectivos usos:
Auditório terá capacidade para cerca de 150 pessoas;
Sala do Plantão equipada com sistema de monitoramento por meio de circuito fechado de TV com dispositivo de gravação de imagens capaz de cobrir todas as instalações;
Restaurante equipado com cozinha industrial para atendimento dos servidores;
Estande de tiros proporcionará treinamento de tiro aos servidores do edifício. Com tratamento acústico, sistema de exaustão, equipado com sistema de alvos móveis acionados
desde a sala de controle, visualizados através de vidro balístico;
Salas de Treinamento e Mini-auditório proporcionarão o treinamento e constante aperfeiçoamento dos servidores;
Academia de Musculação permitirá aos servidores a prática desportiva dentro do seu ambiente de trabalho;
Serviço médico proporcionará atendimentos médicos periódicos aos servidores;
Gabinete de crises permitirá a reunião de esforços em situações específicas;
Além dos itens acima elencados, o edifício contará ainda com: Sala de Imprensa, área para bancos, área cívica etc.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Execução de procedimento licitatório para contratação do serviço. Acompanhamento durante a execução da obra por fiscais designados pela Administração.

Localizador (es)
0025 - No Estado da Paraíba

31/12/2015Data Início: R$ 42.000.000,00Data Término:01/01/2012 100Custo Total: Total Físico:

Decreto nº 2.381 de 1997, art. 5º, incisos I e II.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Polícia FederalUO: 30909 - Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 183 - Informação e InteligênciaSubfunção:Esfera:

14LG - Implementação de Solução Integrada dos Sistemas de Inteligência, de Gestão da Informação e de Telecomunicações para Grandes Eventos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Sistema integradoProduto:

Unidade Responsável: Secretaria Extraordinária de Segurança Para Grandes EvemtosUO: 30101 - Ministério da Justiça

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 6
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Sistemas de inteligência, de gestão da informação e de telecomunicações para os Grandes Eventos integrados.

Especificação do Produto

Promover a integração das forças de segurança pública que atuarão na segurança dos grandes eventos; coordenar e padronizar os procedimentos de segurança pública afetos aos
grandes eventos e promover a integração do sistema de telecomunicações existentes.

Descrição
Implantação de 4 Centros Nacionais, 11 Centros Regionais e 12 Centros Móveis nas cidades sedes dos jogos da COPA 2014, dotados de sistemas diversos, equipamentos de
Tecnologia da Informação e software de integração de Telecomunicações.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Serão implantados 4 Centros Nacionais, 11 Centros Regionais e 12 Centros Móveis nas cidades sedes dos jogos da COPA 2014, dotados de sistemas diversos, equipamentos de
Tecnologia da Informação e software de integração de Telecomunicações.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2014Data Início: R$ 1.080.000.000,00Data Término:01/01/2012 100Custo Total: Total Físico:

Decreto nº 7.538, de 1 de agosto de 2011.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 181 - PoliciamentoSubfunção:Esfera:

14LH - Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública para Grandes Eventos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Instituições de segurança pública equipadas.

unidadeUnidade de Medida:Instituição equipadaProduto:

Especificação do Produto

Dotar as forças de segurança pública de meios adequados para execução de atividades afetas aos Grandes Eventos.

Descrição
Aquisição de Carros Laboratórios, Kits Antibomba Tipo 2, Unidades Móvel, SCANERS, Tecnologia Não Letal, Helicópteros, Equipamentos de Imageamento aéreo (FLIR), Lanchas
de Alumínio; além de aquisições diversas de acordo com as atribuições constitucional de cada força policial.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Aquisição de 12 Carros Laboratórios; de 12 Kits Antibomba Tipo 2; de 12 Unidades Móvel; de 8 SCANERS ; de Tecnologia Não Letal; de 3 Helicópteros Esquilo; de 8 Helicópteros
AW-138; de 3 Helicópteros; de 15 Equipamentos de Imageamento aéreo (FLIR); de 12 Lanchas de Alumínio; além de aquisições diversas de acordo com as atribuições
constitucional de cada força policial.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

31/12/2014Data Início: R$ 744.997.844,00Data Término:01/01/2012 100Custo Total: Total Físico:

Decreto nº 7.538, de 1 de agosto de 2011.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria Extraordinária de Segurança Para Grandes EvemtosUO: 30101 - Ministério da Justiça

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 181 - PoliciamentoSubfunção:Esfera:

14LI - Ações Preventivas Associadas à Segurança Pública para Grandes Eventos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Unidade Responsável: Secretaria Extraordinária de Segurança Para Grandes EvemtosUO: 30101 - Ministério da Justiça
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Realização de aproximadamente 45 cursos nos exercícios de 2012, 2013 e 2014.

unidadeUnidade de Medida:Curso realizadoProduto:

Especificação do Produto

Sensibilizar e mobilizar os agentes de segurança pública e a população em geral, para o desenvolvimento de ações de segurança com cidadania para os Grandes Eventos;
qualificar os operadores de segurança pública, com ênfase à segurança com cidadania para os Grandes Eventos; fortalecer o policiamento comunitário próximo à comunidade;
promover a formação de guias cívicos e de brigadas socorristas; desenvolver programas de prevenção à violência nas escolas e de atenção e proteção a crianças e famílias em
situação de vulnerabilidade à violência.

Descrição
Realização de cursos por intermédio da DEPAID/SENASP/MJ, voltados à qualificação dos operadores da segurança pública que atuarão nos Grandes Eventos e COPA 2014.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Conforme cronograma de execução da DEPAID/SENASP serão ministrados 45 cursos nos exercícios de 2012, 2013 e 2014.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2014Data Início: R$ 171.088.341,00Data Término:01/01/2012 100Custo Total: Total Físico:

Decreto nº 7.538, de 1 de agosto de 2011.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 182 - Defesa CivilSubfunção:Esfera:

14LJ - Fortalecimento das Instituições de Defesa Civil e de Corpos de Bombeiros para Grandes Eventos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Instituições equipadas com conjuntos de desencarceramento, de veículos mistos para combate a incêndio e salvamento, e de caminhões bomba d'água anti-distúrbio.

unidadeUnidade de Medida:Instituição equipadaProduto:

Especificação do Produto

Promover maior eficiência nas ações de busca, salvamento, resgate e combate a incêndios, além de realizar a segurança dos Grandes Eventos de forma mais humanizada.

Descrição
Aquisição de conjuntos de desencarceramento, de veículos mistos para combate a incêndio e salvamento, e de caminhões bomba d'água anti-distúrbio.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Aquisição de 36 conjuntos de desencarceramento, de 12 veículos mistos para combate a incêndio e salvamento, e de 12 caminhões bomba d'água anti-distúrbio.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0043 - No Estado do Rio Grande do Sul

0053 - No Distrito Federal

31/12/2014Data Início: R$ 9.840.000,00Data Término:01/01/2012 100Custo Total: Total Físico:

Decreto nº 7.538, de 1 de agosto de 2011.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria Extraordinária de Segurança Para Grandes EvemtosUO: 30101 - Ministério da Justiça
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10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

1D49 - Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Edifício-sede construídoProduto:

Especificação do Produto

Dotar o DPRF de Edifício Sede, em Brasília - DF, que possua estrutura física compatível à suas funções administrativas e operacionais, no sentido de melhor atender aos seus
clientes internos e externos.

Descrição
Edificação do complexo central do DPRF, composto de edifício sede, academia, alojamentos, refeitório e centro de convenções localizada na cidade de Brasília/DF, a ser realizada
através de certame licitatório, mediante projeto básico definido pela área de engenharia da Polícia Rodoviária Federal.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Conforme cronograma de execução, constante do projeto básico elaborado pela área de engenharia da Polícia Rodoviária Federal.

Localizador (es)
0101 - Em Brasília - DF

01/03/2010 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 141.500.000,0031/12/2015 Custo Total:

Lei no 9503/97 e Decreto no 1655/95.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Polícia Rodoviária FederalUO: 30107 - Departamento de Polícia Rodoviária Federal

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 181 - PoliciamentoSubfunção:Esfera:

200C - Aquisição de Veículos Especiais e Aeronaves para Policiamento da Malha Rodoviária

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

O produto desta ação será a aquisição de uma frota de viaturas especiais adequadas ao serviço de policiamento que o Departamento de Polícia Rodoviária Federal desenvolve.

unidadeUnidade de Medida:Veículo adquiridoProduto:

Especificação do Produto

Adquirir veículos e aeronaves que garantam a logística de transporte necessária ao patrulhamento das rodovias e estradas federais, ao combate ao crime e ao resgate de vítimas.

Descrição
Aquisição de viaturas e aeronaves de resgate,  motocicletas tipo policial e demais viaturas especiais que se façam necessárias ao bom funcionamento da Polícia Rodoviária Federal.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Levantar as necessidades de renovação da frota de veículos, considerando sua depreciação e seu desgaste físico. Em uma segunda etapa, promover estudos referentes às novas
aquisições e à sua destinação no âmbito das unidades operacionais da Polícia Rodoviária Federal. Uma vez concluídos esses estudos, abrir licitação no intuito de promover a
reposição da frota. A renovação da frota configura-se como uma atividade permanente da Polícia Rodoviária Federal pela natureza de seus serviços, onde, cerca de 1/4 da frota de
viaturas é sucateada todos os anos, necessitando de reposição anual.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0025 - No Estado da Paraíba

0026 - No Estado de Pernambuco

Unidade Responsável: Departamento de Polícia Rodoviária FederalUO: 30107 - Departamento de Polícia Rodoviária Federal

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 9
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Constituição Federal; Lei nº 9.503, de 1997; Decreto nº 1.655, de 1995. Portaria-MJ nº 1017, de 2002; Plano Nacional de Segurança Pública (Agenda ratificada pela Lei nº 10201, de
2001)

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 181 - PoliciamentoSubfunção:Esfera:

200G - Construção e Ampliação de Postos e Delegacias da Policia Rodoviária Federal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Média ponderada da execução física entre todas as construções e ampliações da Polícia Rodoviária Federal previstas para o ano.

unidadeUnidade de Medida:Obra realizadaProduto:

Especificação do Produto

Prover a estrutura organizacional do DPRF de instalações físicas e edificações aptas ao desenvolvimento de suas atividades laborativas, adequadas aos atuais conceitos e
normatizações em segurança ergonômica e inclusão social, franqueando suas instalações ao acesso de deficientes físicos e portadores de deficiência motora.  Atender às novas
demandas da sociedade em Segurança Pública nas Rodovias, Estradas Federais e suas áreas marginais, gerando condições físicas favoráveis à melhor aplicabilidade e
representatividade do Estado em todas as Regiões Brasileiras, sob um foco estratégico.

Descrição
Construção e ampliação de postos e delegacias que dão suporte direto ao desenvolvimento das atividades da Instituição, dotando-as de instalações modernas, seguras,
representativas, funcionais que permitam a adequada integração entre todos os órgãos de Segurança Pública de Governo, com o objetivo principal de representar e exercer,
efetivamente, o Poder de Polícia nas diversas áreas do país.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Levantamento das necessidades de postos operacionais de policiamento no âmbito da malha rodoviária e delegacias da Polícia Rodoviária Federal no território brasileiro,  com
elaboração de projetos e estabelecimento de prioridades para posterior certame licitatório.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0028 - No Estado de Sergipe

0060 - Aracaju - SE

0076 - Construção da Sede da Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal - No Estado de Rondônia

0080 - Cruz Alta - RS

Decreto nº 1655/95.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Polícia Rodoviária FederalUO: 30107 - Departamento de Polícia Rodoviária Federal

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 181 - PoliciamentoSubfunção:Esfera:

20IC - Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras - ENAFRON

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Operação apoiadaProduto:

Fortalecer a preveção, controle, fiscalização e repressão dos delitos fronteiriços e dos delitos na faixa de fronteira brasileira.

Descrição
Realização de operações em áreas de fronteiras, por meio da aquisição de equipamentos voltados ao emprego operacional e administrativo das instituições de Segurança Pública
nas fronteiras brasileiras (aquisição de scanners veiculares, sistema de monitoramento e controle, sistemas de inteligência e interceptação de sinais; veículos, embarcações e
aeronaves voltados ao emprego operacional; equipamentos de proteção individual; equipamentos de radiocomunicações e videoconferência; mobiliário e materiais diversos para
atividades a serem realizadas nas fronteiras; reforma e construção de bases policiais e Delegacias de Polícia existentes em área de fronteira; construção de próprios nacionais
residenciais).

Finalidade

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 10
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Localizador (es)
0001 - Nacional

0056 - Aparelhamento dos Órgãos de Segurança na Região de Fronteira - No Estado do Paraná

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
30107 - Departamento de Polícia Rodoviária Federal

30108 - Departamento de Polícia Federal

30909 - Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal - FUNAPOL

30911 - Fundo Nacional de Segurança Pública

Decreto nº 7.496, de 8/6/2011
Base Legal da Ação

O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 181 - PoliciamentoSubfunção:Esfera:

20ID - Apoio à Estruturação, Reaparelhamento, Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Implantar a infra-estrutura necessária para fornecer suporte às ações de segurança pública

Descrição
Desenvolvimento de pesquisas na área de segurança pública e apoio a projetos voltados para a construção ou adequação de instalações físicas, para o desempenho das atividades
de segurança pública, como centros de inteligência de Segurança Pública, centros integrados de operações de Segurança Pública, unidades de perícia, núcleos/ setores de
estatística e análise criminal, bem como Secretarias Nacional, Estaduais, Distrital e Municipais de Segurança Pública, e outras unidades correlatas.
Apoiar os projetos de reaparelhamento dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios dotando-os de equipamentos tecnológicos e não tecnológicos de segurança e proteção à
vida, veículos, embarcações, aeronaves, armamentos e munições letais e não letais, mobiliários e materiais voltados para atividade operacional dos Órgãos e Instituições de
Segurança Pública.
Apoio ao fortalecimento dos órgãos de controle interno e externo da atividade policial e das guardas municipais, por meio da estruturação, formação e articulação para a estruturação
e reestruturação das Corregedorias e Ouvidorias das instituições de segurança pública.
Adequação lógica para a modernização ou implantação de sistemas de informações de segurança pública.
Constituição de mecanismo de integração de bases de dados com informações de registros criminais das diversas instituições de segurança pública, justiça e fiscalização do Brasil.
Aquisição de equipamentos/produtos de tecnologia da informação e comunicação. Contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação.
Aquisição de equipamentos para as instituições de segurança pública, em especial as unidades especializadas – Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, ao Idoso, a
criança e ao adolescente ao segmento LGBT, visando o fortalecimento da política interdisciplinar de combate à violência e à impunidade.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

0012 - No Estado do Acre

0013 - No Estado do Amazonas

0016 - No Estado do Amapá

0017 - No Estado do Tocantins

0021 - No Estado do Maranhão

0022 - No Estado do Piauí

0023 - No Estado do Ceará

0031 - No Estado de Minas Gerais

0032 - No Estado do Espírito Santo

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 11
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0035 - No Estado de São Paulo

0043 - No Estado do Rio Grande do Sul

0051 - No Estado de Mato Grosso

0052 - No Estado de Goiás

0054 - No Estado de Mato Grosso do Sul

0056 - Boa Vista - RR

0058 - Palmas - TO

0060 - Araguatins - TO

0062 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente para as Unidades de Segurança Pública - No Estado do Acre

0064 - Teófilo Otoni - MG

0066 - Gurupi - TO

0068 - Aquisição de Aeronaves para Unidades de Segurança Pública - No Estado do Amapá

0070 - São Leopoldo - RS

0074 - Porto Alegre - RS

0078 - Bacabal - MA

0082 - Fortaleza - CE

0084 - Teresina - PI

0086 - Muriaé - MG

0088 - Jundiaí - SP

0094 - Macapá - AP

0096 - Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública - No Estado da Bahia

0098 - Aquisição de Equipamentos - No Estado do Maranhão

0102 - Rorainópolis - RR

0104 - Ponta Grossa - PR

0106 - Araucária - PR

0108 - Aquisição de equipamentos - No Estado do Pará

0116 - Belém - PA

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
30911 - Fundo Nacional de Segurança Pública

30911 - Fundo Nacional de Segurança Pública

Lei nº 10.201/2001 e Lei nº 11.530/2007
Base Legal da Ação

O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 183 - Informação e InteligênciaSubfunção:Esfera:

20ID - Apoio à Estruturação, Reaparelhamento, Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Descrição

Finalidade

Forma de Implementação:

Unidade Responsável:UO: 30911 - Fundo Nacional de Segurança Pública
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Detalhamento da Implementação

Localizador (es)
0001 - Nacional

0012 - No Estado do Acre

0013 - No Estado do Amazonas

0016 - No Estado do Amapá

0017 - No Estado do Tocantins

0021 - No Estado do Maranhão

0022 - No Estado do Piauí

0023 - No Estado do Ceará

0031 - No Estado de Minas Gerais

0032 - No Estado do Espírito Santo

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

0035 - No Estado de São Paulo

0043 - No Estado do Rio Grande do Sul

0051 - No Estado de Mato Grosso

0052 - No Estado de Goiás

0054 - No Estado de Mato Grosso do Sul

0056 - Boa Vista - RR

0058 - Palmas - TO

0060 - Araguatins - TO

0062 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente para as Unidades de Segurança Pública - No Estado do Acre

0064 - Teófilo Otoni - MG

0066 - Gurupi - TO

0068 - Aquisição de Aeronaves para Unidades de Segurança Pública - No Estado do Amapá

0070 - São Leopoldo - RS

0074 - Porto Alegre - RS

0078 - Bacabal - MA

0082 - Fortaleza - CE

0084 - Teresina - PI

0086 - Muriaé - MG

0088 - Jundiaí - SP

0094 - Macapá - AP

0096 - Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública - No Estado da Bahia

0098 - Aquisição de Equipamentos - No Estado do Maranhão

0102 - Rorainópolis - RR

0104 - Ponta Grossa - PR

0106 - Araucária - PR

0108 - Aquisição de equipamentos - No Estado do Pará

0116 - Belém - PA

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 14 - Direitos da Cidadania 421 - Custódia e Reintegração SocialSubfunção:Esfera:

20R8 - Apoio à Implantação do Instituto da Liberdade Vigiada por meio de Monitoramento Eletrônico

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Unidade Responsável: Departamento Penitenciário NacionalUO: 30907 - Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 13
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Unidades da Federação com o Instituto da Liberdade Vigiada por meio do Monitoramento Eletrônico implementado

unidadeUnidade de Medida:Unidade da federação apoiadaProduto:

Especificação do Produto

Promover a implantação do instituto da liberdade vigiada por meio de monitoramento eletrônico nas unidades da federação.

Descrição
Implantação de programa de assistência ao indivíduo e de acompanhamento das respectivas obrigações impostas pelo Poder Judiciário por meio do monitoramento eletrônico.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Por meio de contratos para aquisição centralizada ou de convênios com os governos estaduais, consubstanciado em projetos previamente aprovados pelo Departamento
Penitenciário Nacional.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei Complementar nº 79, de 1994; Lei Complementar nº 119, de 2005; Lei nº 12.258, de 2010; e Lei 12.403, de 2011.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 14 - Direitos da Cidadania 421 - Custódia e Reintegração SocialSubfunção:Esfera:

20RA - Modernização e Aparelhamento do Sistema Penitenciário Federal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Mapeamento e Atendimento das necessidades de estruturação e modernização do Sistema Penitenciário Federal.

unidadeUnidade de Medida:Projeto implantadoProduto:

Especificação do Produto

Modernizar, aparelhar e reaparelhar o Sistema Penitenciário Federal.

Descrição
Contratação de consultoria, aquisição de veículos especiais, como por exemplo, aeronaves, veículos blindados, veículos cela, ambulâncias, etc. Aquisição também de sistemas de
inteligência e gestão (hardware e software), máquinas, equipamentos, armamentos e instalações destinados aos serviços essenciais dos estabelecimentos penais, inclusive
aquisições ou serviços destinados à expansão de projetos relacionados à visitação virtual e de videoconferência judicial de presos do Sistema Penitenciário Federal, entre outros.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Por meio de execução centralizada, de responsabilidade do Departamento Penitenciário Nacional.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0058 - Catanduvas - PR

Lei nº 7.210/84; Lei Complementar n. 79/1994; Decreto nº. 6.049/07
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento Penitenciário NacionalUO: 30907 - Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN

10 - Orçamento Fiscal 14 - Direitos da Cidadania 421 - Custódia e Reintegração SocialSubfunção:Esfera:

2314 - Apoio a Projetos de Reintegração Social do Preso, Internado e Egresso

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Serviço apoiado é qualquer ação que venha a ser financiada ou realizada diretamente pelo Departamento Penitenciário Nacional ou em cooperação com instituições públicas ou
privadas, com a finalidade de prestar assistência ao preso, internado e egresso do sistema penitenciário.

unidadeUnidade de Medida:Serviço apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Departamento Penitenciário NacionalUO: 30907 - Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN
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Apoiar a assistência devida ao preso, internado e egresso do sistema penitenciário, nos termos da Lei de Execução Penal.

Descrição
Articulação para a extensão de políticas públicas no sistema penitenciário e apoio às instituições públicas ou privadas, de caráter permanente, que tenham como objetivo assistir a
população penitenciária e egressos nos limites da lei.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Através da execução direta ou por meio de convênios com os governos estaduais, órgãos e instituições nacionais e internacionais, consubstanciado em projetos previamente
aprovados pelo Departamento Penitenciário Nacional.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0015 - No Estado do Pará

0017 - No Estado do Tocantins

0031 - No Estado de Minas Gerais

0053 - No Distrito Federal

0062 - São Mateus - ES

0070 - Porto Alegre - RS

Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal); - Lei Complementar 79 de 1994; - Lei Complementar 119 de 2005; - Portaria nº 674 de 2008 (Regimento Interno do DEPEN); - Portaria
Interministerial nº 1.777 de 2003 (Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário)

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 14 - Direitos da Cidadania 421 - Custódia e Reintegração SocialSubfunção:Esfera:

2316 - Serviço Penitenciário Federal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Aquisições de produtos e contratação de serviços que permitam a manutenção dos presos no Sistema Penitenciário Federal.
Projetos implantados que garantam a efetivação de direitos e modalidades assistências aos presos do Sistema Penitenciário Federal

unidadeUnidade de Medida:Preso mantidoProduto:

Especificação do Produto

Garantir a manutenção dos serviços dos estabelecimentos penais federais.

Garantir a implementação de políticas integradas de tratamento penitenciário, em consonância com a Lei de Execução Penal, aos presos custodiados no Sistema Penitenciário
Federal.

Descrição
Os gastos de funcionamento compreendem as despesas correntes com diárias e passagens, material de apoio administrativo, termo de parceria com Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público, manutenção de equipamentos, aeronaves, veículos automotores convencionais e especiais, máquinas, armamentos, sistemas de informática, reforma das
instalações prediais, despesas com alimentação, vestuário, transporte, educação, saúde, trabalho, segurança, informação, comunicação, água, esgoto, energia elétrica e pessoal
administrativo terceirizado dos estabelecimentos penais federais.

Articulação para a extensão de políticas públicas de governo no sistema penitenciário federal que possibilitem a inserção dos presos em atividades de reintegração social.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Por meio de execução centralizada, consubstanciados em projetos previamente aprovados pelo Departamento Penitenciário Nacional.

Por meio de aquisição e contratos de execução centralizada, em conjunto com entes públicos ou instituições privadas, termos de cooperação e convênios com instituições públicas
ou privadas, consubstanciados em projetos previamente aprovados pelo Departamento Penitenciário Nacional.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 7.210/84; Lei Complementar n. 79/1994; Decreto nº. 6.049/07
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento Penitenciário NacionalUO: 30907 - Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN
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10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 181 - PoliciamentoSubfunção:Esfera:

2320 - Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

profissional capacitado e profissional valorizado

unidadeUnidade de Medida:Profissional capacitadoProduto:

Especificação do Produto

Fomentar a educação e valorização de profissionais e atores de Segurança Pública, desenvolvendo e fomentando ações voltadas para a educação, melhoria das condições de
trabalho, diminuição de riscos e de vitimização e promoção dos direitos humanos.
Apoiar e Promover educação qualificada e continuada dos profissionais de Segurança Pública, Justiça
Criminal e órgãos periciais;
Identificar, propor, planejar, implementar, monitorar e avaliar mecanismos de valorização do profissional
de segurança pública.

Descrição
Elaboração e pactuação de referências e diretrizes para a formação profissional: matriz curricular nacional; elaboração de política para uma educação permanente e de qualidade
dos profissionais e atores de segurança pública por meio da promoção de cursos pela modalidade presencial e a distância; aperfeiçoamento da Rede de Ensino a Distância da
SENASP; aperfeiçoamento da Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública por meio da promoção de parcerias com instituições de ensino superior; apoio à
modernização das unidades de ensino e de atenção biopsicossocial das instituições de segurança pública; consolidação do Projeto Nacional de Qualidade de Vida para profissionais
de Segurança Pública, pagamento de bolsas de estudo para Profissionais de Segurança Pública; do Programa Nacional de Habitação para profissionais da Segurança Pública,
apoio a políticas de reestruturação dos ordenamentos de carreira, políticas de valorização profissional e promoção da saúde, melhoria das condições de trabalho e promoção dos
direitos humanos dos profissionais de segurança pública.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Pagamento de diárias, passagens e pagamento de hora-aula, descentralização de recursos aos entes federados objetivando a aquisição de bens e serviços para o desenvolvimento,
manutenção e funcionamento das atividades das unidades de educação e das estruturas de atenção biopsicossocial de segurança pública; para o aprimoramento da gestão e
execução dos recursos destinados; descentralização de recursos para Projetos de Cooperação Técnica Internacional; descentralização de recursos a outros órgãos federais para
desenvolvimento de parcerias; realização de estudos e pesquisas na área de educação e valorização profissional em segurança pública.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 10.201/2001 e Lei nº 11.530/2007
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria Nacional de Segurança PúblicaUO: 30911 - Fundo Nacional de Segurança Pública

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

2524 - Capacitação dos Servidores do Departamento de Polícia Rodoviária Federal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

O produto resultante será um quadro policial qualificado à realizar suas funções e prerrogativas legais com eficiência e qualidade.

unidadeUnidade de Medida:Servidor capacitadoProduto:

Especificação do Produto

Capacitar e qualificar os quadros da Polícia Rodoviária Federal, habilitando os servidores para o melhor desempenho de suas atribuições.

Descrição
Capacitação dos Servidores do Departamento de Policia Rodoviária Federal. Custeio de eventos, pagamento de hora aula aos instrutores, orientadores, Tutores, Conteudistas,
Palestrantes e colaboradores eventuais do DPRF, pagamento de passagens e diárias quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, aquisição de material
específico para treinamento e outras despesas correlatas à formação de instrutores e capacitação do policial. Realização de treinamentos, cursos de capacitação, de requalificação
e de qualificação profissional das atividades específicas para atuação do policial rodoviário federal, com implementação de novas alternativas tecnológicas e gerenciais que
desenvolvam a eficiência e eficácia dos serviços prestados pela Polícia Rodoviária Federal à sociedade. Aplicação do Decreto nº 2794/98, Decreto nº 1655, Lei nº 9654/98 e PNSP
(Lei 10201/2001). Implementação e execução do ensino à distância, com os insumos necessários a possibilitar a realização de cursos de capacitação, possibilitando desta forma a
massificação do conhecimento, em disciplinas de conteúdo teórico e/ou decorrente de atualização normativa.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Identificar as necessidades de treinamento do corpo policial; elaborar programas e conteúdos; celebrar convênios com instituições de ensino especializadas em capacitação
profissional e, posteriormente, efetivar cursos e definir sua periodicidade. Buscar novas tecnologias e efetuar pesquisas e estudos para a melhoria dos serviços prestados pelos

Unidade Responsável: Departamento de Polícia Rodoviária FederalUO: 30107 - Departamento de Polícia Rodoviária Federal
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policiais rodoviários federais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 2.794/1998, Lei no 9503/97, Decreto 1655/95; Plano Nacional de Segurança Pública (Agenda ratificada pela Lei nº 10201/2001)
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 14 - Direitos da Cidadania 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

2526 - Apoio a Projetos de Capacitação e Valorização do Servidor Penitenciário das Unidades da Federação

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Serviço apoiado é qualquer ação que venha a ser financiada ou realizada diretamente pelo Departamento Penitenciário Nacional ou em cooperação com instituições públicas ou
privadas, com a finalidade de capacitar e valorizar o servidor penitenciário.

unidadeUnidade de Medida:Serviço apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Valorizar o trabalho do servidor penitenciário visando a consolidação de padrões de referência na prestação de serviços penais em consonância com regras e princípios
estabelecidos na Lei.

Descrição
Articulação para a oferta de ações educativas e de capacitação dirigidas ao pessoal envolvido na execução de penas privativas de liberdade, restritivas de direito e medidas de
segurança, bem como, auxiliar no aparelhamento das escolas de gestão penitenciária.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Através da execução direta ou por meio de convênios com os governos estaduais, órgãos e instituições, consubstanciado em projetos previamente aprovados pelo Departamento
Penitenciário Nacional.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal); - Lei Complementar 79 de 1994; - Lei Complementar 119 de 2005; - Portaria nº 674 de 2008 (Regimento Interno do DEPEN);
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento Penitenciário NacionalUO: 30907 - Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 181 - PoliciamentoSubfunção:Esfera:

2586 - Sistema de Emissão de Passaporte, Controle do Tráfego Internacional e de Registros Estrangeiros

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Passaporte emitido com tecnologia suficiente a evitar sua falsificação.

unidadeUnidade de Medida:Passaporte emitidoProduto:

Especificação do Produto

Subsidiar a emissão de documentos de viagem  e aprimorar mecanismos de segurança a serem aplicados na confecção de passaportes e outros documentos de viagem e de
cédulas de identidade de estrangeiros, visando inviabilizar e inibir as ações de falsificação desses documentos.

Buscar evolução dos sistemas informatizados envolvidos no controle migratório, ampliar o parque de estações, adotar tecnologias avançadas que permitam agilizar o  atendimento
migratório, promovendo padronização, garantindo a utilização de sistema dotado de tecnologia de leitura mecânica de documentos de viagem, pesquisas automáticas em banco de
dados, alcançando, assim, efetividade e eficiência na fiscalização migratória nos portos, aeroportos e fronteiras terrestres.

Descrição
Aparelhamento técnico e operacional da Coordenação-Geral de Polícia de Imigração e das Unidades Descentralizadas do Departamento de Polícia Federal, no sentido de
desenvolver os mecanismos de segurança na confecção de documentos de viagem e de cédulas de identidade de estrangeiros, evitando falsificações e atendendo aos padrões
internacionais e modernizar o controle do tráfego internacional, aprimorando sistemas informatizados, adotando novas tecnologias e ampliando os postos de atendimento.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratação de fornecimento de caderneta de passaporte, de aprimoramento e manutenção do sistema informatizado de emissão de documentos de viagem e do sistema de
emissão de identidades de estrangeiros, recursos materiais e outros insumos necessários à produção e preparação de cédulas de identidade.

Unidade Responsável: Departamento de Polícia FederalUO: 30909 - Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das
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Obtenção de novos equipamentos de forma a ampliar e modernizar o parque tecnológico utilizado para emissão e entrega de documentos de viagem e cédulas de identidade de
estrangeiros.

Contratação do aprimoramento e manutenção dos sistemas informatizados utilizados no controle migratório.

Obtenção de novos equipamentos de maneira a ampliar e modernizar o parque tecnológico utilizado no controle migratório em portos, aeroportos e fronteiras terrestres.

Aquisição de equipamentos para a implementação de contingência para o contínuo funcionamento dos sistemas informatizados de responsabilidade da Coordenação Geral de
Polícia de Imigração.

Contratação de terceirizados para auxílio nos postos de emissão de documentos de viagem, carteira de estrangeiros e nos postos de controle migratório.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal, art 144; Lei nº 6.815, de 1980; Decreto nº 86.715, de 1981 e Decreto nº 1.983, de 1996.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

2679 - Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas e Atividades de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Operação realizadaProduto:

Especificação do Produto

Promover ações de prevenção e repressão ao tráfico ilícito de drogas. Promover o reaparelhamento de unidades da Polícia Federal visando fortalecer ações de repressão ao tráfico
ilícito de drogas internacional e interestadual. Promover o custeamento de operações, pagamento de diárias, custeamento de despesas administrativas de unidades policiais e
aquisição de equipamentos para repressão ao tráfico. Promover ações de fiscalização e controle de atividades com produtos químicos controlados suscetíveis de serem utilizados
na preparação de drogas ilícitas. Promover o reaparelhamento de unidades da Polícia Federal visando fortalecer ações de fiscalização e controle das atividades com produtos
químicos controlados suscetíveis de serem utilizados na preparação de drogas ilícitas. Promover ações de investigação de produtos químicos controlados suscetíveis de serem
utilizados na preparação de drogas ilícitas.

Descrição
Realização de operações de inteligência policial para repressão ao tráfico ilícito de drogas nas unidades da Polícia Federal, reestruturação e criação de unidades de inteligência
policial voltadas à repressão ao tráfico ilícito de drogas.

Desenvolvimento do trabalho de polícia judiciária voltada ao tráfico ilítico de drogas e crimes conexos e realização de operações específicas de repressão ao tráfico por via marítima,
postal e em ambiente aeroportuário.

Realização de operações de erradicação de cultivos ilícitos.

Capacitação de policiais federais em técnicas de repressão ao tráfico ilícito de drogas.

Fiscalização visando o controle das atividades com produtos químicos controlados; e, prevenção do desvio de produtos químicos suscetíveis de serem utilizados na preparação de
drogas ilícitas.

Manutenção de Controle Administrativo por meio de cadastro e licenciamento de pessoas físicas e jurídicas que atuam na produção e comercialização de produtos químicos;
emissão de documentos de controle; recepção e processamento de dados relacionados às atividades sob controle nacional e internacional; e, instauração de processos
administrativos para apuração de infrações à legislação vigente.

Realização de investigações de desvio de produtos químicos utilizados na preparação de drogas ilícitas; realização de investigações visando combater o tráfico ilícito de drogas;
desenvolvimento de atividades de inteligência; e, realização de operações ostensivas de interdição e fiscalização.

Aquisição de mobiliários, equipamentos e veículos, bem como conservação, reforma e adequação de instalações físicas, visando fortalecer ações de fiscalização e controle das
atividades com produtos químicos controlados suscetíveis de serem utilizados na preparação de drogas ilícitas; e, de prevenção e repressão ao tráfico ilícito de drogas.

Realização de treinamento e capacitação de servidores para as ações de fiscalização e controle de atividades com produtos químicos controlados suscetíveis de serem utilizados na
preparação de drogas ilícitas; e, de prevenção e repressão ao tráfico ilícito de drogas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Custear despesas relativas ao pagamento de diárias; emissão de passagens; prestação de serviços; aquisição de material de consumo; manutenção de viaturas e equipamentos;
aquisição de material permanente, tais como mobiliário, equipamentos, veículos, etc.; aquisição de licenças de software; fabricação e manutenção de software; e, conservação,
reforma e adequação de instalações físicas visando à manutenção do controle administrativo; manutenção de sistema informatizado; realização de operações de fiscalização;
investigações de desvio de produtos químicos; investigações de combate ao tráfico ilícito de drogas; atividades de inteligência; operações ostensivas de interdição; e, treinamento e
capacitação de servidores.

Localizador (es)

Unidade Responsável: Divisão de Controle de Produtos QuímicosUO: 30909 - Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das
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0001 - Nacional

0016 - No Estado do Amapá

Constituição Federal art. 144; Lei 10.357/01 e Decreto 4.262/02; Portaria MJ n° 1.274/03.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

2712 - Formação de Pessoal do Sistema de Justiça Criminal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Aluno formado em processo de formação, qualificação e treinamento na Academia Nacional de Polícia.

unidadeUnidade de Medida:Aluno formadoProduto:

Especificação do Produto

Promover a formação e atualização de pessoal do Departamento de Polícia Federal para o exercício de suas atribuições e o treinamento de outros servidores que atuem diretamente
em atividades do sistema de Justiça Criminal, bem como instituir a Universidade Corporativa da Polícia Federal.

Descrição
Formação e o aperfeiçoamento de policiais federais e servidores administrativos para atender as necessidades de pessoal do Departamento da Polícia Federal; formação de
policiais de outras entidades congêneres e do sistema de justiça criminal; formação e treinamento que visem aprimorar as técnicas de combate ao crime no âmbito da Polícia
Federal, bem como instituir a Universidade Corporativa da Polícia Federal.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Custeio de toda manutenção da Academia Nacional de Polícia, visando promover treinamento teórico e prático nos Cursos de Formação profissional dos cargos do Departamento de
Polícia Federal. Oferecer diversos outros cursos de atualização e aprimoramento necessários ou complementares para o exercício das atividades dos profissionais do sistema de
justiça criminal. Fomentar estudos e projetos de implantação, de forma direta ou indireta, referentes à instituição da Universidade Corporativa da Polícia Federal.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 25, Decreto nº 73.332, de 1973; Portaria-MJ nº 213, de 1999; Decreto nº  2.320, de 1997 e  Lei 9.266, de 1996.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Polícia FederalUO: 30909 - Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 421 - Custódia e Reintegração SocialSubfunção:Esfera:

2720 - Ações de Caráter Sigiloso na Área de Segurança Pública

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Ação realizadaProduto:

Planejar e executar operações de inteligência e de caráter sigiloso.

Descrição
Mobilização dos meios necessários e execução de operações policiais visando ao mapeamento, identificação e combate das organizações criminosas e suas ramificações, bem
como as operações de correições disciplinares e de combate à corrupção interna.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
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30909 - Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal - FUNAPOL

Constituição Federal, art 142, caput; Lei Complementar nº 97, de 09 de junho de 1999; Lei nº 9.883, de 07 de dezembro de 1999, Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003.
Base Legal da Ação

O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 181 - PoliciamentoSubfunção:Esfera:

2723 - Policiamento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Procedimentos de fiscalização

unidadeUnidade de Medida:Procedimento realizadoProduto:

Especificação do Produto

Prestar atendimento pré-hospitalar e resgate emergencial às vítimas de acidentes, bem como demais atividades de saúde no âmbito das rodovias. Promover a segurança do trânsito
(preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio) nas rodovias e estradas federais,bem como contribuir para a promoção e expansão da cidadania e
fortalecimento da democracia. Garantir segurança aos usuários das rodovias federais, por meio da eliminação de pontos críticos a partir do monitoramento e fiscalização eletrônica
de pontos estratégicos e da otimização do uso da frota de viaturas, além de exercer o controle sobre o fluxo de trânsito através da produção de dados e gerenciamento de
informações. Aumentar a conscientização, a reeducação e a mudança cultural do cidadão relativas ao tema trânsito como forma de exercício de cidadania, inclusive desenvolvendo
no cidadão um comportamento pró-ativo a fim de diminuir o índice de acidentes e mortes nas rodovias federais.

Descrição
Composição e manutenção de equipes de saúde e unidades de suporte básico de vida e unidades de suporte avançado de vida, destinadas a: atendimento pré-hospitalar e resgate,
transporte inter-hospitalar, apoio de saúde a dignatários e a outros órgãos, apoio de saúde a unidades e operações do DPRF, estudos e investigação relativa ao uso de álcool e
outras drogas psicoativas, realização de comandos de saúde nas rodovias federais e estabelecimento de parcerias correlacionadas a finalidade supracitada. Aquisição de materiais
e equipamentos relacionados a finalidade da ação. Execução de policiamento ostensivo preventivo diuturnamente, fiscalizando e controlando o trânsito; realização de operações e
comandos específicos de fiscalização do transporte de pessoas e bens (cargas); intensificação do policiamento por ocasião das festas e feriados nacionais e regionais (aumento do
fluxo de veículos e pessoas); prevenção e atendimento de ocorrências de acidentes de trânsito; combate às infrações e crimes de trânsito; execução de escoltas, bem como
credenciamento de empresas especializadas para tal fim; controle do trânsito em situações excepcionais (queda de barreira, alagamentos, bloqueios, entre outros); serviços e
fornecimento de materiais específicos (pintura, placas de sinalização, taxa pela prestação de serviços, outros); manutenção e abastecimento de viaturas e aeronaves; execução e
manutenção de atividades de Cinotecnia (operações com cães; Planejamento e execução de atividades de contagem volumétrica de trânsito, controle de trânsito de veículos
pesados, controle de velocidade, monitoramento de veículos e da frota de viaturas, implantação de novas tecnologias para fiscalização de veículos e de condutores e manutenção e
aferição de equipamentos relacionados à ação. Realização de palestras, seminários e outras atividades relacionadas à educação de trânsito, com enfoque no trânsito em rodovias.
Pagamento de diárias e passagens e aquisição de material didático.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Compor e formar equipes de saúde especializadas em prevenção e atendimento a acidentes de trânsito, adquirir equipamentos e materiais específicos para essas atividades, treinar
pessoal, dentre outras ações, de forma a aprimorar o desempenho dos policiais em tarefas de prevenção a acidentes e socorro às vítimas, no âmbito das rodovias federais. A
implementação se dará pela a ação direta dos policiais rodoviários em áreas definidas para o desenvolvimento de operações, com a devida movimentação do efetivos entre as
regiões, para que nos períodos críticos de intenso tráfego de veículos, como em feriados prolongados e demais datas comemorativas, não haja prejuízo à população. Programação
e implementação de operações de fiscalização e de combate ao crimes em rodovias federais, especialmente em locais com maior ocorrência; realização de operações integradas
com outros órgãos de segurança; fiscalização sistemática do tráfego de precursores químicos, madeiras, animais silvestres e seres humanos; dentre outros. Será implementada
através de licitações baseadas na LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 após pesquisas tecnológicas de equipamentos com melhor custo benefício para o Departamento de
Polícia Rodoviária Federal. Realização de palestras, seminários e outras atividades relacionadas à educação de trânsito, com enfoque no trânsito em rodovias

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal, art. 144; Lei nº 9.654 de 02 de junho de 1998; Regimento Interno Portaria nº 166 de 16 de fevereiro de 2001; Código de Trânsito Brasileiro Lei nº 9.503, art. 20;
Decreto nº 1.655, de 3 de outubro 1995; Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Plano Nacional de Segurança Pública (Agenda ratificada pela Lei nº 10201, de 2001).

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Polícia Rodoviária FederalUO: 30107 - Departamento de Polícia Rodoviária Federal

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 181 - PoliciamentoSubfunção:Esfera:

2726 - Prevenção e Repressão a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Operação de prevenção e repressão de crimes contra bens, serviços e interesses da União realizada pela Polícia Federal.

unidadeUnidade de Medida:Operação realizadaProduto:

Especificação do Produto

Finalidade

Unidade Responsável: Departamento de Polícia FederalUO: 30909 - Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das
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Combater o contrabando e o descaminho; Combater os crimes contra a propriedade intelectual e industrial (pirataria); Combater os crimes cometidos por meio da rede mundial de
computadores (cibernéticos); Combater crimes contra o meio ambiente e patrimônio histórico; Combater o tráfico de seres humanos; Combater a exploração sexual infanto-juvenil e
a pedofilia; Reprimir os crimes contra a organização do trabalho; Apurar conflitos agrários e fundiários; Combater os crimes: Contra a seguridade social, Contra os direitos humanos,
Contra as comunidades indígenas. Combater os crimes políticos. Combater os crimes contra os bens, serviços ou interesses União ou de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas, Combater os delitos de furto, roubo e receptação de cargas ou de valores de instituições bancárias e empresas de transporte de valores, presentes os requisitos da
interestadualidade e repressão uniforme; Reprimir outros crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou
devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente; Reprimir crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro e os crimes cometidos a bordo de navios ou
aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar; Executar as medidas assecuratórias da incolumidade física de Representantes dos Poderes da República, Autoridades
Brasileiras e Estrangeiras em visita ao Território Nacional. Fiscalizar e controlar as empresas de segurança privada em todo o país; Reprimir crimes contra o Sistema Financeiro
Nacional e a Lavagem de Ativos; Combater os crimes contra a Ordem Econômica e Tributária; Combater crimes eleitorais; Reprimir o tráfico de armas, acessórios e munições;
Exercer o Controle e Fiscalização sobre armas de fogo, sempre atuando de forma integrada com todas as áreas da Polícia Federal e com os demais órgãos afins.

Descrição
Instauração, instrução e conclusão de Investigações Policiais e de Ações de Fiscalização Específicas através do desenvolvimento de atividades de inteligência; mapeamento e
ocupação de áreas; processamento de informações; execução de diligências, perícias, interrogatórios, acareações, reconstituições; custeio de despesas com o deslocamento de
policiais; aquisição de equipamentos de uso policial; ações de patrulhamento marítimo, lacustre e fluvial; auditorias, visitas técnicas e auditorias em aeroportos; e de outras ações
relevantes à elucidação de crimes. Planejamento, coordenação e execução de operações e atividades voltadas para a garantia da integridade física de representantes dos Poderes
da República, candidatos à Presidência da República, autoridades brasileiras e estrangeiras em visita ao Território Nacional. Concepção e implantação de um conjunto de iniciativas
para o fortalecimento do controle de armas de fogo e munição em todo o Território Nacional. Operações de fiscalização voltadas para a implementação de um efetivo controle das
atividades relacionadas à fabricação, importação, exportação, registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição em todo o Território Nacional.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Implementar as operações, através de planejamento e execução centralizada e/ou descentralizada, em função do cenário criminal de cada região, levando em consideração as
informações sobre a atuação de organizações criminosas. Para tal, torna-se necessário destinar recursos para o levantamento de dados, abertura de processos de investigação,
ocupação de áreas de risco, acompanhamento de presos de alta periculosidade, dentre outras atribuições típicas de sua área de atuação, bem como para aquisição de
equipamentos e materiais necessários para a realização dessas operações, atuando de forma direta e/ou indireta por meio de acordos com entidades ou organismos nacionais e
internacionais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0056 - Aquisição de Embarcações para Polícia Federal - No Estado do Amazonas

Constituição Federa art. 144, § 1º;  Portaria-MJ nº 213, de 1999; Decreto nº 73.332, de 1973; Agendas do Plano Nacional de Segurança Pública, Capítulo 6, implementado pela Lei
nº 10.201, de 2001.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 14 - Direitos da Cidadania 421 - Custódia e Reintegração SocialSubfunção:Esfera:

2730 - Política Nacional de Alternativas Penais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Política estabelecidaProduto:

Especificação do Produto

Implementar a Política Nacional de Alternativas Penais como política pública do Ministério da Justiça:
1.	 Escopo da política:
a) os mecanismos extrajudiciais  ou informais de intervenção existentes para enfrentar um fato que possa ingressar no sistema de justiça criminal, como a mediação e a justiça
restaurativa;
b) conciliações, mediações e programas de justiça restaurativa realizadas por meio dos órgãos do sistema de justiça;
c) mecanismos de intervenção cautelares não privativos de liberdade, a exemplo das medidas previstas na Lei 12.403, de 04 de maio de 2011;
d) transações penais;
e) suspensões condicionais do processo;
f) condenações criminais em que a pena é suspensa ou substituída por restritivas de direitos;
g) condenações criminais em que o regime aplicado para a pena é o aberto;

Descrição
1 – Fomentar e financiar a criação nas unidades da federação, nas capitais e no interior, de:
a) Núcleos de Apoio   ao acompanhamento e monitoramento à execução das penas e medidas alternativas (transações penais, penas restritivas de direito; suspensões condicionais
do processo);
b) Núcleos de Apoio à prática de mediação e justiça restaurativa;
c) Núcleos de Apoio à assistência judiciária  e acompanhamento dos cumpridores de medidas cautelares (lei 12.403/11) e sua família;
d) Núcleos de Apoio à responsabilização e educação dos homens autores de violência doméstica e assistência às vítimas;
e) Projetos Temáticos que possibilitem a adoção de mecanismos específicos de intervenções para os diferentes tipos de crimes;
Obs: Os Núcleos de Apoio consistem em:
a)	estrutura física, devidamente aparelhada com equipamentos necessários, móveis, equipamentos eletrônicos, materiais de escritório, etc;
b)	equipe multidisciplinar devidamente capacitada para as atividades específicas de cada Núcleo segundo metodologia desenvolvida pela gestão da Política Nacional de Alternativas
Penais;
c)  equipe multidisciplinar capacitada para mapear, organizar e implementar programas de capacitação das instituições da rede social de apoio.
2 – Implementar pesquisas de âmbito nacional:

Finalidade

Unidade Responsável: Departamento Penitenciário NacionalUO: 30907 - Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN
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a) Para diagnosticar os procedimentos adotados pelo sistema de justiça nos crimes passíveis de penas e medidas alternativas e apontar soluções;
b) Para diagnosticar os procedimentos adotados pelo Judiciário, Ministério Público e Poder Executivo no processo de aplicação, monitoramento e fiscalização da execução das
penas e medidas alternativas e apontar soluções;
3 – Fomentar a formação de órgão colegiado composto pelo Estado e a Sociedade Civil: como mecanismo de participação e controle social para a formulação, execução e
monitoramento da implementação da Política Nacional de  Alternativas Penais.

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Por meio de contratos para aquisição centralizada ou convênios com órgãos ou instituições e governos estaduais , consubstanciados em projetos previamente aprovados pelo
Departamento Penitenciário Nacional.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Artigo 5º Constituição Federal; Lei 7.209/84 Reforma do Código Penal; Lei 7.210/84 Lei de Execução Penal; Lei Complementar 79/94; Lei 9.099/95 dispõe sobre os Juizados
Especiais Criminais; Lei 9.714/98 Lei das Penas Alternativas; Lei 10.259.01 Juizados Criminais Federais; Lei 11.343/06 institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas; Lei 12.403/11 altera dispositivos do Código de Processo Penal, relativos à prisão processual, fiança, liberdade provisória e demais medidas cautelares.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 183 - Informação e InteligênciaSubfunção:Esfera:

2816 - Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Informações e conhecimentos angariados através dos trabalhos de campo e internos.

unidadeUnidade de Medida:Operação realizadaProduto:

Especificação do Produto

Atuar, por meio de trabalhos de inteligência, na prevenção e combate a crimes ocorridos nas rodovias e estradas federais, especialmente no que se refere a assaltos a veículos,
ônibus de passageiros e  caminhões de carga, bem como encaminhar à Justiça pessoas foragidas, procuradas ou autuadas na prática de delitos.

Descrição
Coleta de informações, em toda a malha rodoviária federal,  visando ao levantamento de dados que subsidiem o planejamento de ações de caráter ostensivo em pontos críticos ou
operações emergenciais de combate ao roubo de cargas, a assaltos, ao tráfico de drogas, à prostituição infantil, ao trabalho escravo, dentre outros. Diárias, Passagens, Locação de
veículos e aquisição de Equipamentos / Sistemas utilizados nas operações de inteligência.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Implementar a ação de forma direta, por meio da liberação dos recursos necessários à manutenção física e operacional do Sistema de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal.
Atuar, inclusive, na atualização permanente do banco de dados e no treinamento adequado do corpo técnico responsável por essa área.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 9883, de 1999; Decreto nº 1655, de 1995; Portaria MJ nº 1017, de 2002; Plano Nacional de Segurança Pública (Agenda ratificada pela Lei nº 10.201, de 2001). Portaria DPRF
nº 73, de 28 de julho de 2009 – Aprova o Plano Diretor de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal - PLADINT

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Polícia Rodoviária FederalUO: 30107 - Departamento de Polícia Rodoviária Federal

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 181 - PoliciamentoSubfunção:Esfera:

2B00 - Força Nacional de Segurança Pública

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Força Nacional disponível, capacitada e dotada de recursos e serviços necessários à atuação em situações eventuais e temporárias

unidadeUnidade de Medida:Servidor aprestadoProduto:

Especificação do Produto

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

Descrição
Aquisição de bens e serviços para a constituição de equipes multidisciplinares da Força Nacional de Segurança Pública; preparação constante dos integrantes da FNSP,
implementação de um sistema logístico abrangendo suprimento, transporte, manutenção, animais (quando aplicável), apoio de saúde, finanças, assistência jurídica, serviços e

Finalidade

Unidade Responsável: Secretaria Nacional de Segurança PúblicaUO: 30911 - Fundo Nacional de Segurança Pública
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demais meios necessários ao funcionamento organizacional e às operações da FNSP; realização de operações combinadas e/ou conjuntas, transferência de recursos e
desenvolvimento de atividades de capacitação e qualificação de profissionais.
Realização de atividades e serviços imprescindíveis a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Pagamento a servidor civil ou militar vitimado durante as atividades de cooperação federativa. Pagamento de indenização para os policiais em ação operacional conjunta com a
Força Nacional de Segurança, nos casos em que couber; e para seus dependentes no caso de morte.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Força Nacional com os equipamentos necessários para a atuação; Capacitação e treinamento do efetivo em modelo tranversalizado de ensino para a atuação em ações eventuais
de controle da criminalidade; Pagamento de colaborador eventual; Pagamento de diárias e passagens; e Aquisição de bens e serviços, de acordo com a legislação pertinente, para
emprego imediato e específico. Realização de convênios e outros instrumentos de cooperação mútua, com os Estados e Distrito Federal.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto 5.289/04 e Leis 10.201/2001 e 11.473/2007
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 183 - Informação e InteligênciaSubfunção:Esfera:

2E16 - Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Emissão dos documentos de Registro de Identidade Civil e consolidação do Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil com a implantação e manutenção das Unidades
Central e Regionais, a implementação do Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil.

unidadeUnidade de Medida:Documento de identidade emitidoProduto:

Especificação do Produto

Implementar o número único de Registro de Identidade Civil – RIC – por meio de ações para o desenvolvimento e consolidação do Sistema Nacional de Registro de Identificação
Civil – SINRIC. Estruturar o Órgão Central e os Órgãos estaduais de identificação, visando a emissão, em âmbito nacional, do novo documento de Identificação Civil – cartão RIC -
com o uso da tecnologia aplicada à identificação, modernos itens de segurança documental, chip microprocessador e certificado digital.

Descrição
Constituição de mecanismo de integração de bases de dados automatizado, centralizado e integrado com a geração do Número de Registro de Identidade Civil, após a certificação
da unicidade biométrica das impressões digitais. Contratação de fornecimento de bens e prestação de serviços, para implementação do Sistema Nacional de Registro de
Identificação Civil – SINRIC. Capacitação, treinamento, repasse tecnológico e difusão de conhecimento. Divulgação dos trabalhos realizados e produção de material informativo.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Compra de bens e prestação de serviços, com execução direta e indireta, para a implementação do Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil – SINRIC, tais como:
aquisição de equipamentos e sistemas de tecnologia da informação e outros materiais permanentes e de consumo, capacitação de recursos humanos, divulgação dos trabalhos
realizados e produção de material informativo, contratação de serviços de manutenção dos recursos de tecnologia da informação e outros.  Formalização e execução de acordos,
convênios e outros termos de cooperação congêneres, com entes públicos e privados, nacionais e estrangeiros.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal/1988; Lei 9.454 de 07 de abril de 1997 (Art. 4º), Decreto 7.166 de 05 de maio de 2010; Portaria do Ministério da Justiça nº 963 de 08 de junho de 2010.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Ministério da JustiçaUO: 30101 - Ministério da Justiça

10 - Orçamento Fiscal 14 - Direitos da Cidadania 183 - Informação e InteligênciaSubfunção:Esfera:

3908 - Integração e modernização dos Sistemas de Informações Penitenciárias

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Sistema de informações penitenciárias modernizado e integrado com as Unidades da Federação, permitindo a captação de dados existentes em bases locais e a busca em âmbito
nacional

% de execução físicaUnidade de Medida:Sistema implementadoProduto:

Especificação do Produto

Promover a integração dos sistemas de informações penitenciárias, bem como apoiar projetos de implementação e de modernização dos sistemas de informações penitenciárias
nas unidades da federação.

Finalidade

Unidade Responsável: Departamento Penitenciário NacionalUO: 30907 - Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN
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Descrição
Integração dos sistemas de informações penitenciárias estaduais, distrital e federal por meio de solução tecnológica que permita a captação de dados existentes em bases locais e a
busca em âmbito nacional. Apoio à aquisição de equipamentos e soluções tecnológicas que permitam o gerenciamento de rotinas carcerárias, o registro de dados em base local e a
disponibilidade de dados para base nacional.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Por meio de contratos para aquisição centralizada ou de convênios com os governos estaduais, consubstanciado em projetos previamente aprovados pelo Departamento
Penitenciário Nacional.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2015Data Início: R$ 31.750.000,00Data Término:01/01/2011 100Custo Total: Total Físico:

Lei Complementar nº 79, de 1994, Lei Complementar nº 119, de 2005.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 131 - Comunicação SocialSubfunção:Esfera:

4641 - Publicidade de Utilidade Pública

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

Unidade de Medida:Produto:

Propiciar o atendimento ao princípio constitucional da publicidade, mediante ações que visam informar, esclarecer, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população ou segmento
da população para adotar comportamentos que lhe tragam benefícios sociais, com o fim de melhorar a sua qualidade de vida.

Descrição
A ação se desenvolverá por meio de divulgação de conteúdos vinculados a objetivos sociais de interesse público, que assuma caráter educativo, informativo, de mobilização ou de
orientação social, ou ainda que contenha uma orientação à população que a habilite ao usufruto de bens ou serviços públicos e que expresse, com objetividade e clareza, mediante
a utilização de linguagem de fácil entendimento para o cidadão.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
30107 - Departamento de Polícia Rodoviária Federal

Base Legal da Ação

O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 181 - PoliciamentoSubfunção:Esfera:

4679 - Serviço de Proteção ao Depoente Especial

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Pessoa cujo depoimento implica risco para si e para sua família e bens protegida pela Polícia Federal.

unidadeUnidade de Medida:Pessoa protegidaProduto:

Especificação do Produto

Subsidiar a estrutura logística para atender às demandas de proteção ao depoente especial e do programa de réus colaboradores, sob responsabilidade da Polícia Federal, inclusive
com a capacitação de policiais federais para essa atividade.

Descrição
Realização de ações de proteção a depoentes especiais e ações relacionadas ao réu colaborador preso, sob responsabilidade da Polícia Federal.
Promover programa continuado de capacitação de policiais federais e demais servidores públicos federais e estaduais que lidam com proteção a testemunhas e com réus
colaboradores presos, por meio da instituição de cursos pela Academia Nacional de Polícia e outras unidades de ensino.

Finalidade

DiretaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Departamento de Polícia FederalUO: 30909 - Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das
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Detalhamento da Implementação
Realização de ações de proteção a depoentes especiais e ações relacionadas ao réu colaborador preso, sob responsabilidade da Polícia Federal e que poderão demandar
despesas, como: reforma, ampliação ou locação de bases operacionais e aquisição de mobiliário passíveis de serem utilizadas para esse fim, locação de veículos, aquisição de
passagens aéreas ou terrestres, bem como alimentação, assistência médica, odontológica e psicológica de protegidos, dentre outras despesas de custeio dentro desta finalidade.
Despesas com deslocamento de policiais para atendimento das demandas sob responsabilidade da Polícia Federal e para a Capacitação dos Policiais Federais e demais servidores
públicos que lidam com proteção a testemunhas e com réus colaboradores presos visando o aprimoramento do serviço prestado.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal, art. 144, §1º; Lei n. 9.807/99; Decreto n. 3.518/00
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

5022 - Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Acre

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Construção da nova sede com área em torno de 10.000 m2, dotada de recursos compatíveis com as suas necessidades, tais como, ambiente para custódia, heliponto, sistemas de
controle de acesso, circuito fechado de TV, automação predial, entre outros.

% de execução físicaUnidade de Medida:Sede construídaProduto:

Especificação do Produto

Proporcionar à Polícia Federal a estrutura física adequada ao melhor desempenho de suas funções, aprimorando a qualidade do atendimento ao público externo.

Descrição
Construção do edifício-sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Acre, na cidade de Rio Branco, por empresas contratadas em processo licitatório, com
acompanhamento dos engenheiros da Polícia Federal.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratar, diretamente, empresas especializadas em construção civil, por meio de licitação, no intuito de promover todas as etapas necessárias à edificação das superintendências
estaduais da Polícia Federal.

Localizador (es)
0101 - No Município de Rio Branco - AC

01/01/2008 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 36.000.000,0031/12/2013 Custo Total:

Portaria-MJ nº 213/99;  Agendas do Plano Nacional de Segurança Pública, Capítulo 6, implementado pela Lei nº 10.201/01;  Decreto nº 3.698/00; art. 5º, inciso II, Decreto nº
2.381/97.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Polícia FederalUO: 30909 - Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

5E07 - Construção do Novo Edifício-Sede do Departamento da Polícia Federal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Construção da nova sede com área aproximada de 100.000 m2, dotada de recursos compatíveis com as necessidades do Departamento de Polícia Federal em âmbito Nacional.

% de execução físicaUnidade de Medida:Sede construídaProduto:

Especificação do Produto

Proporcionar ao Departamento de Polícia Federal melhores condições de infra-estrutura, visando atender melhor as demandas dentro das suas atribuições.

Descrição
Construção do novo Edifício-Sede da Polícia Federal, na cidade de Brasília/DF, por empresas contratadas em processo licitatório, com acompanhamento dos engenheiros da Polícia
Federal.

Finalidade

DiretaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Departamento de Polícia FederalUO: 30909 - Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das
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Detalhamento da Implementação
Contratar, diretamente, empresas especializadas em construção civil, por meio de
licitação, no intuito de promover todas as etapas necessárias à edificação do Edifício-Sede da Polícia Federal.

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/01/2008 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 270.000.000,0031/12/2015 Custo Total:

Portaria-MJ nº 213/99;  Agendas do Plano Nacional de Segurança Pública, Capítulo 6, implementado pela Lei nº 10.201/01;  Decreto nº 3.698/00; art. 5º, inciso II, Decreto nº
2.381/97.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

7E37 - Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em Roraima

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Construção da nova sede com área em torno de 13.000 m2, dotada de recursos compatíveis com as suas necessidades, tais como, ambiente para custódia, heliponto, sistemas de
controle de acesso, circuito fechado de TV, automação predial, entre outros.

% de execução físicaUnidade de Medida:Sede construídaProduto:

Especificação do Produto

Proporcionar à Polícia Federal a estrutura física adequada ao melhor desempenho de suas funções, aprimorando a qualidade do atendimento ao público externo.

Descrição
Construção do edifício-sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em Roraima, na cidade de Boa Vista, por empresas contratadas em processo licitatório, com
acompanhamento dos engenheiros da Polícia Federal.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratar, diretamente, empresas especializadas em construção civil, por meio de licitação, no intuito de promover todas as etapas necessárias à edificação das superintendências
estaduais da Polícia Federal.

Localizador (es)
0101 - No Município de Boa Vista - RR

01/01/2008 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 35.000.000,0031/12/2013 Custo Total:

Portaria-MJ nº 213/99;  Agendas do Plano Nacional de Segurança Pública, Capítulo 6, implementado pela Lei nº 10.201/01;  Decreto nº 3.698/00; art. 5º, inciso II, Decreto nº
2.381/97.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Polícia FederalUO: 30909 - Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 181 - PoliciamentoSubfunção:Esfera:

7I78 - Construção do Edifício-Sede do Comando de Operações Táticas da Polícia Federal no Distrito Federal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Construção do edifício-sede do Comando de Operações Táticas Operacionais no Distrito Federal, dotado de recursos compatíveis com as suas necessidades.

% de execução físicaUnidade de Medida:Sede construídaProduto:

Especificação do Produto

Proporcionar ao Comando de Operações Táticas da Polícia Federal a estrutura física adequada ao melhor desempenho de suas funções, visando atender melhor as demandas
dentro das suas atribuições.

Descrição
Construção do edifício-sede do Comando de Operações Táticas da Polícia Federal no Distrito Federal, por empresas contratadas em processo licitatório, com acompanhamento dos
engenheiros da Polícia Federal.

Finalidade

Unidade Responsável: Departamento de Polícia FederalUO: 30909 - Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das
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Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratar, diretamente, empresas especializadas em construção civil, por meio de licitação, no intuito de promover todas as etapas necessárias à edificação do edifício-sede do
Comando de Operações Táticas da Polícia Federal no Distrito Federal.

Localizador (es)
0101 - Em Brasília - DF

31/12/2013Data Início: R$ 22.000.000,00Data Término:01/01/2008 100Custo Total: Total Físico:

Decreto nº 2.479 de 1998; Decreto nº 3.698 de 2000; Decreto 2.381 de 1997, art. 5º, incisos III e VII; Agendas do Plano Nacional de Segurança Pública, cap. VI, implementado pela
Lei nº 10.201 de 2001.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

7L82 - Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Amapá

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Sede construídaProduto:

Especificação do Produto

Proporcionar ao Departamento de Polícia Federal melhores condições de infra-estrutura, visando atender melhor as demandas no interesse de sua competência.

Descrição
Construção da nova sede, com área em torno de 10.000 m2, dotada de recursos compatíveis com as suas necessidades, tais como: ambiente para custódia, heliponto, sistemas de
controle de acesso, circuito fechado de TV, automação predial, entre outros.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratar, diretamente, empresas especializadas em construção civil, por meio de licitação, no intuito de promover todas as etapas necessárias à edificação das superintendências
estaduais da Polícia Federal.

Localizador (es)
0056 - Macapá - AP

01/01/2009 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 34.000.000,0031/12/2014 Custo Total:

Decreto nº 2479 de 1998; Decreto 3698 de 2000; art. 5º, incisos III e VII do Decreto 2381 de 1997; agendas do plano nacional de segurança pública, cap. VI, implementado pela Lei
nº 10201 de 2001.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Polícia FederalUO: 30909 - Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 181 - PoliciamentoSubfunção:Esfera:

8124 - Sistema Integrado de Prevenção da Violência e Criminalidade

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

- Mapeamento e definição de municípios e regiões prioritários para implantação de projetos de prevenção;
- Articulação interministerial para a execução dos planos municipais, estaduais, intermunicipais e demais ações de prevenção da violência;
- Elaboração e implementação de projetos de intervenção social, urbana e econômica para prevenção da violência, em especial junto aos grupos em situação de vulnerabilidade;
- Articulação para implantação e fortalecimento de conselhos de segurança, disponibilizando o acesso aos serviços de segurança pública;
- Criação de redes de trabalho em prevenção da violência;
- Sistematização, elaboração e manutenção de publicações e web-site dos projetos de prevenção, pesquisas e práticas bem sucedidas em prevenção da violência;
- Implementação e difusão da filosofia de Polícia Comunitária;
- Ampliação e disseminação de políticas públicas para a redução da oferta e demanda de drogas – lícitas e ilícitas;
- Implementação de projetos voltados para a mediação de conflitos e tecnologias não-letais;
- Expansão e fortalecimento dos Gabinetes de Gestão Integrada Municipal;
- Implantação de estruturas de gestão e núcleos de atendimento à prevenção da violência em âmbito local;

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Secretaria Nacional de Segurança PúblicaUO: 30911 - Fundo Nacional de Segurança Pública
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- Implantação e expansão de sistemas de videomonitoramento junto aos municípios.

Planejar, pactuar, implementar, coordenar e apoiar junto aos Estados, Distrito Federal, municípios e Consórcios Intermunicipais, assim como junto aos demais órgãos do Governo
Federal, a elaboração e implementação de projetos multisetoriais e interdisciplinares de prevenção à violência e criminalidade, especialmente voltados a grupos em situação de
vulnerabilidade, em razão do credo, faixa etária, gênero, raça, orientação sexual, situação de rua, bem como promover os espaços de convivência pacífica por meio de profissionais
de segurança pública, com a sociedade civil organizada, lideranças comunitárias e comunidade, de forma geral, com enfoque especial em crianças, adolescentes e jovens, na
participação e gestão da segurança pública, priorizando a prevenção e redução dos homicídios e implementação do Policiamento Comunitário.

Descrição
Estruturação da Polícia Comunitária, por meio da implementação da Política Nacional de Polícia Comunitária, com a formação dos profissionais de segurança pública e da
comunidade, da estruturação de núcleos e redes de polícia comunitária, assim como pela implantação de um sistema de monitoramento e avaliação. Implementação de projetos de
prevenção ao uso de drogas; da reformulação e implementação do programa educacional de resistências às drogas e à violência e realização de seminários nacionais e intercâmbio
de experiências internacionais. Mobilização de lideranças comunitárias e estruturação dos Conselhos de Segurança. Projetos de prevenção à violência e criminalidade: articulação e
apoio a projetos multisetoriais e interdisciplinares de prevenção à violência e criminalidade estaduais, distrital, municipais e consorciados; apoio a projetos de estruturação dos
espaços urbanos seguros; consolidação da matriz curricular nacional para a formação de guardas municipais; realização de encontros nacionais e regionais para a formação de
gestores de segurança pública na prevenção de violência; implementação de projetos de acesso à segurança publica de grupos em situação de vulnerabilidade (segmento LGBT,
mulheres, moradores em situação de rua, crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas com deficiência); implementação das ações previstas no Pacto Nacional de Enfretamento
à violência contra mulher; difusão de tecnologias com menor potencial ofensivo; e estruturação de núcleos de mediação de conflitos de Segurança e Prevenção à Violência. Apoio à
implantação de Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM); apoio à implantação de sistema de vídeo monitoramento; e; apoio à implementação de sistema de áudio
monitoramento; implantação da Política Nacional de Prevenção e Redução de Homicídios.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Direta: Aplicação de recursos pela SENASP para aquisição de bens e serviços.
Descentralizada: Celebração de convênios, termos de cooperação e contrato de repasse, objetivando aquisição de bens e serviços, construção ou adequações de instalações físicas
para o aprimoramento da gestão, bem como acordo de cooperação técnica com organismos internacionais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

0051 - No Estado do Mato Grosso

0060 - Campina Grande - PB

0062 - Divinópolis - MG

Lei nº 10.201/2001
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 14 - Direitos da Cidadania 421 - Custódia e Reintegração SocialSubfunção:Esfera:

8130 - Pesquisa e Produção de Dados sobre o Sistema Penitenciário e a Execução Penal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Pesquisas e estudos sobre a execução penal publicados no sítio de Internet do Departamento Penitenciário Nacional

unidadeUnidade de Medida:Estudo publicadoProduto:

Especificação do Produto

Apoiar a realização de estudos e pesquisas voltados à produção de dados sobre o sistema penitenciário e a execução penal no Brasil ou em perspectiva comparada.

Descrição
Apoio à execução de estudos e pesquisas nacionais ou comparados que contemplem a coleta de dados; análise, divulgação e crítica de resultados; construção de indicadores;
publicação de trabalhos; avaliação de políticas, programas, projetos e atividades que permeiam o sistema penitenciário e a execução penal.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Por meio de contratos de prestação de serviços centralizados ou por meio de convênios com entes ou instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, consubstanciadas
em projetos previamente aprovados pelo Departamento Penitenciário Nacional.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Departamento Penitenciário NacionalUO: 30907 - Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN
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Lei Complementar nº 79, de 1994; Lei Complementar nº 119, de 2005
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 14 - Direitos da Cidadania 422 - Direitos Individuais, Coletivos e DifusosSubfunção:Esfera:

8204 - Implementação da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Núcleo multissetorial de Enfretamento ao Tráfico de Pessoas e Postos Avançados apoiados.

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Implementar a Política Nacional e os Planos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e apoiar órgãos do Governo Federal, Estados, Distrito Federal, Municípios, entidades da
sociedade civil, organismos internacionais, e outros parceiros no fortalecimento da atuação conjunta e articulada para enfrentar o ilícito do tráfico de pessoas em todas as suas
vertentes, quais sejam, prevenção, atendimento a vítimas, repressão e responsabilização dos seus autores.

Descrição
A partir da reflexão conjunta de diversos órgãos do Governo brasileiro, o Poder Executivo Federal aprovou em 26 de outubro de 2006 a Política Nacional de Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas – Decreto nº 5.948. Essa política consolidou, pela primeira vez, princípios, diretrizes e ações para a prevenção, a repressão e responsabilização a esse crime,
além do atendimento às vítimas, implementando não só iniciativas na área de justiça e segurança pública, mas também, articulando ações nas áreas de relações exteriores,
educação, saúde, assistência social, promoção da igualdade racial, trabalho e emprego, desenvolvimento agrário, direitos humanos, proteção e promoção dos direitos da mulher,
turismo e cultura.
As três principais finalidades do tráfico de pessoas são a exploração sexual, o trabalho forçado e o tráfico para fins de remoção de órgãos, ocorrendo tanto em nível transnacional
quanto interno.
A Secretaria Nacional de Justiça se propõe a realizar diversas ações, dentre as quais se pode citar o apoio à instalação e desenvolvimento de núcleos multissetoriais de
enfrentamento ao tráfico de pessoas nos Estados, Distrito Federal e Municípios; apoio à instalação e desenvolvimento de Postos Avançados de recepção e atendimento às pessoas
deportadas e não-admitidas, vítimas nacionais e estrangeiras nos aeroportos, portos, rodoviárias e/ou pontos de entrada de fronteiras em vias terrestres e marítimas; articulação
político-institucional com Estados, Distrito Federal e Municípios com o propósito de elaborar Políticas e Planos no âmbito local, estadual e regional de Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas integrando aos Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Postos Avançados, incluindo suporte técnico para a execução dos planos elaborados, monitoramento e
avaliação; a promoção ou incentivo à realização própria ou por outros órgãos/entidades do Governo Federal, Estados, Distrito Federal, Municípios, entidades da sociedade civil,
organismos internacionais, e outros parceiros, de pesquisas, estudos, diagnósticos, publicações, capacitações de agentes públicos ou da sociedade, projetos locais, premiações
acadêmicas e de experiências práticas, sistemas de informação e bancos de dados, observatórios, campanhas de esclarecimento, conscientização trocas de experiências,
celebração de boas práticas, dentre outras ações nos eixos da prevenção,
atendimento a vítimas e responsabilização dos autores sobre o tema do tráfico de pessoas; promoção acordos e cooperação internacionais para o enfrentamento a este crime; apoio
à estruturação de Conselho Nacional e funcionamento de um sistema descentralizado de participação social na política de enfrentamento ao tráfico de pessoas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Firmar convênios, acordos, ajustes, projetos de cooperação ou outros instrumentos com demais órgãos/entidades do Governo Federal, Estados, Distrito Federal, Municípios,
entidades da sociedade civil, organismos internacionais, e outros parceiros, para implementação das ações descritas. Realizar reuniões periódicas com representantes; definir
metodologias; elaborar e distribuir materiais; firmar acordos e projetos de cooperação com os entes responsáveis locais; propiciar estrutura física para os núcleos e postos; adquirir e
manter equipamentos; contratar serviços especializados e consultorias; realizar eventos, oficinas, conferências e financiar participações de técnicos e colaboradores; promover
intercâmbios e visitas de estudos; sensibilizar o público-alvo de cada núcleo e posto; mapear rede de serviços a serem referenciados pelos núcleos e postos; capacitar profissionais
dos núcleos, postos e/ou dos serviços públicos e privados a serem referenciados por estes órgãos; estruturar comitês municipais e estaduais de enfrentamento ao tráfico de
pessoas; realizar estudos sobre o funcionamento e resultados obtidos pelos núcleos e postos; sistematizar dados; gerar relatórios; promover pesquisas, diagnósticos e publicações;
realizar premiações acadêmicas e de experiências práticas; desenvolver, manter e ampliar sistemas de informações e bancos de dados, realizar campanhas de esclarecimento,
conscientização, capacitar agentes públicos e da sociedade civil,
dentre outras ações nos eixos da prevenção, atendimento e responsabilização. Assegurar a criação e o funcionamento de Conselho Nacional.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Convenção da Organização Internacional do Trabalho sobre Abolição do Trabalho Forçado, 1959 (nº 105) ratificada pelo Brasil (1965); Convenção sobre Proteção dos Direitos de
todos os Trabalhadores Migrantes e suas Famílias (1990); Convenção interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará)
ratificada pelo Brasil (1995); Convenção Interamericana sobre Tráfico Internacional de Crianças e Adolescentes ratificada pelo Brasil (1997); Protocolo Adicional à Convenção das
Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças (Decreto nº 5.017,
de 12 de março de 2004);  Plano de Ação para a Luta contra o Tráfico de Pessoas entre o Estados-parte do Mercosul e os Estados Associados (MERCOSUL/RMI/ACORDO nº
01/2006) (Portaria nº 2.167, de 07 de dezembro de 2006). Decreto nº 5.948, de 26 de outubro de 2006, que aprova a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e
institui o Grupo de Trabalho Interministerial com o objetivo de elaborar proposta do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas; Lei nº 12.015 de 07 de agosto de 2009
(Tráfico Interno e Internacional de Pessoas) que alterar os artigos 231 e 231-A do Código Penal; Portaria Nº 31 de 20 de agosto de 2009 que estabelece Diretrizes para o
funcionamento dos Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Postos Avançados. Decreto nº 7.496, de 8 de junho de 2011.  Plano Estratégico de Fronteiras para o
fortalecimento da prevenção, controle, fiscalização e repressão dos delitos transfronteiriços e dos delitos praticados na faixa de fronteira brasileira.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria Nacional de JustiçaUO: 30101 - Ministério da Justiça

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 183 - Informação e InteligênciaSubfunção:Esfera:

8217 - Implementação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade
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Unidades do Laboratório de Tecnologia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro apoiados.

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Aprimorar as ações do Estado Brasileiro no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, contribuindo para o corte do fluxo financeiro e
desmantelamento de organizações criminosas.

Descrição
A lavagem de dinheiro é o mecanismo através do qual bens e valores advindos de atividades ilícitas (tráfico de drogas, armas, pessoas, crimes financeiros, corrupção, etc) são
recolocados no mercado com ares de licitude possibilitando, assim, a manutenção e o desenvolvimento das organizações criminosas. Para enfrentar a lavagem de dinheiro e
provocar o desmantelamento das organizações criminosas é necessário empreender ações voltadas à identificação dos bens e valores ilícitos, bem como desenvolver mecanismos
que permitam seu pronto congelamento e posterior perdimento. Faz-se necessário uma ação concertada entre as autoridades investigativas e persecutórias nacionais e
estrangeiras, uma vez que as organizações criminosas mais aprimoradas tendem a desenvolver suas atividades em diferentes jurisdições, especialmente no que diz respeito ao
processo de lavagem de dinheiro.
A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro é um foro privilegiado de discussão da política em questão, uma vez que mais de 70 órgãos de diversas
esferas e entes federados, bem como representantes do setor privado, se articulam e desenvolvem produtos , estabelecendo metas para o enfrentamento desses ilícitos.
Um produto originado na ENCCLA é o Laboratório de Tecnologia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, instrumental imprescindível para organizar o material
probatório e agregar valor na qualidade da informação que a autoridade competente necessita, sendo a replicação desses LABs uma estratégia dessa ação. No mesmo sentido,
foram criados programas de capacitação para agentes públicos e privados voltados para o enfrentamento da temática, que devem ser ampliados.
Para além do exposto, a ação possibilita a promoção e o incentivo à realização própria ou por outros órgãos/entidades do Governo Federal, Estados, Distrito Federal, Municípios,
entidades da sociedade civil, organismos internacionais, e outros parceiros, de pesquisas, estudos, diagnósticos, publicações, premiações acadêmicas e de experiências práticas,
criação de sistemas de informação e bancos de dados, execução de eventos, conferências, campanhas de esclarecimento, conscientização, prevenção, repressão e
responsabilização sobre o tema da corrupção e da lavagem de dinheiro.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Firmar convênios, acordos, ajustes, projetos de cooperação ou outros instrumentos com demais órgãos/entidades do Governo Federal, Estados, Distrito Federal, Municípios,
entidades da sociedade civil, organismos internacionais, e outros parceiros, para implementação das ações descritas. Replicar os Laboratórios de Tecnologia de Combate à
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro pelos entes federados subnacionais e órgãos estratégicos nessa temática, incluindo a aquisição de softwares e hardwares, manutenção das
licenças, acompanhamento técnico e capacitação dos órgãos beneficiados; suportar o cumprimento das metas estabelecidas na ENCCLA sob a responsabilidade da Secretaria
Nacional de Justiça e apoiar os demais órgãos na realização das suas; Secretariar os encontros dos grupos estabelecidos na ENCCLA e promover sua plenária anual. Adquirir e
manter equipamentos; contratar serviços especializados e consultorias; realizar eventos, conferências, oficinas e financiar participações de técnicos e colaboradores; promover
intercâmbios e visitas de estudos nacionais e internacionais; promover pesquisas, diagnósticos e publicações; realizar premiações acadêmicas e de experiências práticas;
desenvolver sistemas de informações e bancos de dados; realizar campanhas de esclarecimento, conscientização, prevenção, repressão e
responsabilização; capacitar agentes públicos e da sociedade na temática da corrupção e da lavagem de dinheiro.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 6.061, de 15 de março de 2007; Lei n º 9.613, de 3 de março de 1998; Lei n º 8.429, de 02 de junho de 1992; Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986; Decreto nº 5.015, de
12 de março de 2004; Decreto nº 5.016, de 12 de março de 2004; Decreto nº 5.017, de 12 de março de 2004; Decreto nº 5.941, de 26 de outubro de 2006; Decreto n° 154, de 26 de
junho de 1991, Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006; Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2000; Decreto nº 4.410, de 07 de outubro de 2002; Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940; Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941; Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942; Lei nº 5.869. de 11 de janeiro de 1973.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria Nacional de JustiçaUO: 30101 - Ministério da Justiça

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 422 - Direitos Individuais, Coletivos e DifusosSubfunção:Esfera:

8375 - Campanha do Desarmamento

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Indenização pagaProduto:

Especificação do Produto

Promover a campanha nacional de desarmamento para estimular a entrega voluntária de armas de fogo e o pagamento de indenização pela entrega das armas.

Descrição
Realização de Campanha Nacional de Desarmamento, publicação de material informativo nas diversas mídias; recepção, acondicionamento, destino e pagamento de indenizações
pela entrega de arma de fogo. Aperfeiçoamento do sistema de controle de armas e munições, a partir da contratação de empresas especializadas no desenvolvimento de soluções
tecnológicas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Secretaria Nacional de Segurança PúblicaUO: 30101 - Ministério da Justiça
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Pagamento de indenização. Contratação de empresa para realizar publicidade da campanha. Contratação de empresas especializadas para desenvolver o sistema de controle de
armas e munições.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei 11.530 de 24 de outubro de 2007 e Lei nº 11.707 de 19 de junho de 2008.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 181 - PoliciamentoSubfunção:Esfera:

8600 - Manutenção e Atualização do Projeto Promotec/Pró-Amazônia

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

%Unidade de Medida:Projeto atualizadoProduto:

Especificação do Produto

Manutenir e atualizar os equipamentos, sistemas e instalações adquiridos por meio do projeto PROMOTEC/PROAMAZÔNIA.

Descrição
Atualização, substituição e/ou modernização dos equipamentos adquiridos e dos sistemas implantados, no âmbito do Projeto PROMOTEC/PRÓ-AMAZÔNIA, referente aos
seguimentos de Identificação, Criminalística, Transporte, Reequipagem, Inteligência, Tecnologia da Informação, Telecomunicações, entre outros, bem como adequação dos
laboratórios e respectivas instalações que possam comportar tais produtos, de modo que haja uma contínua manutenção e atualização tecnológica do Departamento de Polícia
Federal.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratar, por meio de licitação, os serviços de manutenção necessários ao bom funcionamento dos equipamentos, sistemas e instalações adquiridos no âmbito do Projeto
PROMOTEC/PROAMAZÔNIA. Adquirir novos equipamentos em substituição aos antigos, referentes aos seguimentos de Identificação, Criminalística, Transporte, Reequipagem,
Inteligência, Tecnologia da Informação, Telecomunicações, entre outros. Atualizar os laboratórios e respectivas instalações que possam comportar tais produtos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Acordo entre Brasil e França para reaparelhamento do DPF; Decreto nº 2.479, de 1998; Portaria nº 213, de 1999; Agendas do Plano Nacional de Segurança Pública, Capítulo 6,
implementado pela Lei nº 10.201, de 2001;  art. 5º, incisos III e VII, Decreto nº 2.381, de 1997.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Polícia FederalUO: 30909 - Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 181 - PoliciamentoSubfunção:Esfera:

8623 - Reforma e Modernização de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Média ponderada da execução física de todas as obras de reforma da Polícia Rodoviária Federal previstas para o ano.

unidadeUnidade de Medida:Unidade reformada/modernizadaProduto:

Especificação do Produto

Adequar as instalações físicas e edificações do DPRF aos conceitos e normatizações atualizados em segurança ergonômica e inclusão social, franqueando suas instalações ao
acesso de deficientes físicos e portadores de deficiência motora.

Descrição
Reformas dos espaços físicos existentes, adequando as necessidades do órgão, no que tange o desenvolvimento de sua atividade finalística e meio, considerando as condições de
infra-estrutura dos imóveis repassados pelo antigo Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, as novas demandas na área de Segurança Pública e a Instrução Normativa nº
10/DG/DPRF/MJ.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Implementar a ação por meio do levantamento das necessidades de reforma física nas instalações das bases operacionais e unidades da Polícia Rodoviária Federal no território
brasileiro. Cumprida essa primeira etapa, elaborar projetos, com a devida planilha de custos, que serão avaliados segundo critérios de prioridade e urgência preestabelecidos. Uma
vez aprovados, implementar as etapas de obras, por meio da contratação direta, via licitação, de empresas do ramo da construção civil.

Localizador (es)

Unidade Responsável: Departamento de Polícia Rodoviária FederalUO: 30107 - Departamento de Polícia Rodoviária Federal
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0001 - Nacional

0024 - No Estado do Rio Grande do Norte

0027 - No Estado de Alagoas

0052 - No Estado de Goiás

0066 - Serra Talhada - PE

Decreto nº 1.655, de 1995.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 181 - PoliciamentoSubfunção:Esfera:

8698 - Manutenção e Modernização dos Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Unidades com sistemas de TI em pleno funcionamento

% de manutençãoUnidade de Medida:Sistema manutenidoProduto:

Especificação do Produto

Manutenir e modernizar os sistemas/equipamentos de telecomunicação e informática, propiciando o efetivo funcionamento, sem interrupções, dos sistemas de Tecnologia da
Informação do DPRF a fim de proporcionar à sociedade, o acesso contínuo aos serviços e informações sobre rodovias, multas de processos , através da internet, correio eletrônico e
outros meios disponíveis, agilizando e facilitando a comunicação com a Polícia Rodoviária Federal.

Descrição
Reforma, modernização e manutenção de torres de comunicação e repetidoras. Manutenção da rede de dados e telefonia do orgão. Manutenção dos sistemas. Manutenção dos
equipamentos de informática. Suprimentos de Informática. Pagamento de diárias e passagens para a equipe técnica. Contratação de empresas e consultorias especializadas para
analisar as demandas e desenvolver projetos de melhoria dos sistemas. Desenvolvimento de sistemas computacionais para utilização pela sociedade para obter informações sobre
processos, condições de rodovias, acidentes, estatísticas, consulta de infrações, comunicação de roubo e furto de veículos, emissão de autorizações, etc.
Aquisição e instalação de torres de comunicação e repetidoras (estações de reprodução dos sinais de rádio), ampliar e manter a rede de dados e de telefonia do órgão. Aquisição de
equipamentos de rádio comunicação, telefonia e rede de dados. Aquisição de computadores e demais equipamentos para as unidades operacionais. Aquisição e implantação de
programas e equipamentos voltados para a segurança da rede de dados e dos sistemas de comunicação.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Realização de contratos de manutenção de equipamentos de informática/ telecomunicação. Realização de contratos de manutenção de sistemas. Realização de contratos de
fornecimento de suprimentos de informática. Promover o levantamento dos pontos críticos com deficiência de comunicação entre viaturas e postos da Polícia Rodoviária Federal, em
virtude de problemas técnicos ou de relevo geográfico, realizando a integração entre órgãos congêneres. Identificar as necessidades; realizar estudos que ofereçam a solução
otimizada para cada problema detectado. Elaborar projetos, levantar custos e, posteriormente, contratar diretamente entidades especializadas na área fim para que possam
contribuir para os resultados esperados pelo projeto. A implementação ainda será desenvolvida de forma integrada com os programas de governo de reaparelhamento e
modernização da Polícia Federal e do sistema de segurança pública nacional.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 9.503, de 1997; Lei nº 10201, de 2000; Decreto nº 1655, de 1995; Portaria-MJ nº 1017, de 2002
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Polícia Rodoviária FederalUO: 30107 - Departamento de Polícia Rodoviária Federal

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 181 - PoliciamentoSubfunção:Esfera:

86A1 - Processamento e Arrecadação de Multas Aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Multa processada

unidadeUnidade de Medida:Multa processadaProduto:

Especificação do Produto

Prover a estrutura administrativa do DPRF/MJ dos mecanismos necessários à autuação, processamento, notificações e arrecadação de multas aplicadas pela Polícia Rodoviária
Federal em decorrência das infrações à legislação de trânsito e transporte.

Descrição
A ação é desenvolvida no sentido de fornecer o apoio administrativo e operacional, desde a autuação às infrações de trânsito e transporte, envolvendo a confecção de autos de
infração e demais formulários necessários aos procedimentos administrativos, até o recolhimento das multas aplicadas, tais como: locação de mão-de-obra, máquinas e

Finalidade

Unidade Responsável: Departamento de Polícia Rodoviária FederalUO: 30107 - Departamento de Polícia Rodoviária Federal
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equipamentos, contratação de empresas de processamento de dados e ou desenvolvimento de sistemas, envio de notificações e correspondências, apoio administrativo e financeiro
as Comissões de Análise de Defesa da Autuação - CADA e Juntas Administrativas de Recursos de Infrações  JARI, pagamento de JETON às JARIs e outras decorrentes de
convênios, como DETRANs. Pagamento de despesas decorrentes de convênios, acordos e contratos.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Convênios com os Departamentos Estaduais de Trânsito e contratos com empresas de processamento de dados através de licitação, contratação de empresa para envio e
impressão de notificações.

Localizador (es)
0001 - Nacional

§ 2º do art. 144 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil; Art. 20 da  Lei nº 9.503/97 de 23 de setembro de 1997, resoluções, portarias e deliberações do
Contran/Denatran.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 422 - Direitos Individuais, Coletivos e DifusosSubfunção:Esfera:

8853 - Apoio à Implementação de Políticas Sociais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Pessoa beneficiadaProduto:

Especificação do Produto

Garantir o acesso dos moradores de territórios conflagrados às políticas de prevenção à insegurança pública, especialmente os adolescentes e jovens em situação de risco social ou
em conflito com a lei.

Descrição
Estabelecimento da articulação entre os entes da Federação e Organizações da Sociedade Civil de Interesse público (OSCIPs) de forma a apoiar a implementação de projetos de
formação cidadã do PRONASCI e garantir recursos para a execução das diversas iniciativas de prevenção, dentre elas recuperação e construção de equipamentos públicos
desportivos (Praça da Juventude), Viva Voz (Programa de Atendimento Cidadão), construção de Unidades do Sistema Nacional de Atendimento Sócio-educativo – SINASE, Brasil
Alfabetizado, Projovem Prisional, ProEja Prisional, formação de educadores para Proeja Prisional, Pintando a Liberdade, Pintando a Cidadania, implementação de cursos
preparatórios/Enem/Sistema Prisional, Programa de Saúde da Família (PSF), elaboração do diagnóstico e apoio à implementação de projetos de Economia Solidária para famílias
do território PRONASCI, assistência jurídica ao preso e familiares pela Defensoria Pública, Brasil Alfabetizado nas Prisões, ProEja, implementação de cursos preparatórios para o
ENEM, biblioteca, instalação e modernização de espaços culturais (Pontos de Cultura), Pontos de Leitura, Museus, Telecentros para Inclusão Digital, Esporte e Lazer na Cidade
(PELC) e implantação de Museus Comunitários.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Articulação com os diversos Ministérios, Secretarias, Conselhos, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e demais entes da Federação, de forma a promover a
integração das ações. Celebração de convênios, termos de cooperação, protocolo de intenções, contratos e termos de parceria com estados, municípios, OSCIPs e organismos
internacionais para implementação de ações. Destaque de créditos para outros Ministérios além da implementação direta por parte do Ministério da Justiça.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0029 - No Estado da Bahia

0031 - No Estado de Minas Gerais

0032 - No Estado do Espírito Santo

0035 - No Estado de São Paulo

0053 - No Distrito Federal

0062 - Canoas - RS

0064 - Porto Alegre - RS

0066 - Salvador - BA

0068 - Rio de Janeiro - RJ

0074 - Viamão - RS

0076 - Bagé - RS

Unidade Responsável: Secretaria Nacional de Segurança PúblicaUO: 30101 - Ministério da Justiça
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Lei 11.530 de 24 de outubro de 2007 e Lei nº 11.707 de 19 de junho de 2008.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 181 - PoliciamentoSubfunção:Esfera:

8855 - Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Unidade dotada de meios e mecanismos para garantir a retomada da capacidade institucional do Estado nos territórios identificados

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Apoiar a modernização das instituições de segurança pública para que implemente o policiamento comunitário, estabeleça bases policiais nos territórios conflagrados, qualifique os
instrumentos de trabalho dos servidores policiais, de forma que reduzam o dano decorrente de suas atividades, estabelecendo a convivência pacífica a partir de sua atuação.

Descrição
Apoio à implementação de processos de modernização da gestão policial, adequação de infra-estrutura física das unidades de segurança pública, apoio a aquisição de
equipamentos para as unidades de segurança pública, apoio a estruturação das ouvidorias e corregedorias de polícia, instalação de laboratórios contra lavagem de dinheiro e
desenvolvimento de projetos para controle de rodovias.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Celebração de convênios, contratos e acordos com estados, municípios, organizações da sociedade civil de interesse público e organismos internacionais para implementação de
ações. Para garantir a celeridade na disponibilização dos bens e/ou serviços à sociedade o MJ poderá executar diretamente, nos casos que considerar conveniente.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0013 - No Estado do Amazonas

0041 - No Estado do Paraná

Lei 11.530 de 24 de outubro de 2007 e Lei nº 11.707 de 19 de junho de 2008.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria Nacional de Segurança PúblicaUO: 30101 - Ministério da Justiça

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 422 - Direitos Individuais, Coletivos e DifusosSubfunção:Esfera:

8857 - Apoio à Implementação de Políticas de Segurança Cidadã

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Pessoa beneficiadaProduto:

Especificação do Produto

Garantir o acesso dos moradores de territórios conflagrados, especialmente os adolescentes e jovens em situação de risco social ou em conflito com a lei, às políticas que visam
garantir o exercício da justiça e da cidadania.

Descrição
Implantação dos núcleos de polícia comunitária, elaboração e implantação dos planos municipais de Segurança Pública, formação e aperfeiçoamento dos profissionais de
Segurança Pública em Direitos Humanos, desenvolvimento de Núcleos  de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, Programa Nacional de Capacitação e Treinamento em Prevenção
e Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, Corte do Fluxo Financeiro do Crime Organizado, Estruturação com equipamentos para os Conselhos Comunitários de Segurança
Pública, Canal Comunidade, Monitoramento Cidadão, Geração Consciente, Formação de Núcleos de Justiça Comunitária, capacitação para conselheiros municipais, implantação de
núcleos de justiça comunitária, implantação de núcleos nas Defensorias Públicas, Espaços Urbanos Seguros, Mulheres da Paz, Protejo, Reservista Cidadão, formação de redes
juvenis, desenvolvimento de mecanismos de informação juvenil, elaboração de pesquisas e diagnósticos sobre a condição juvenil e violência, efetivação da Lei Maria da Penha e
Pacificar.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Articulação com os diversos Ministérios, Secretarias, Conselhos, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e demais entes da Federação, de forma a promover a
integração das ações. Celebração de convênios, contratos, acordos, termos de Parceria e outros instrumentos congêneres com estados, municípios, organizações da sociedade civil
de interesse público e organismos internacionais para implementação de ações. Para garantir a celeridade na disponibilização dos bens e/ou serviços à sociedade o MJ poderá
executar diretamente nos casos que considerar conveniente.

Unidade Responsável: Secretaria Nacional de Segurança PúblicaUO: 30101 - Ministério da Justiça

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 34



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Localizador (es)
0001 - Nacional

0013 - No Estado do Amazonas

0016 - No Estado do Amapá

0023 - No Estado do Ceará

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

0035 - No Estado de São Paulo

0060 - Curitiba - PR

0068 - Manutenção e Aparelhamento de Centro Integrado de Atendimento Sócio-Educativo - No Estado do Espírito Santo

0070 - São Luís - MA

0076 - Itaquitinga - PE

Lei 11.530 de 24 de outubro de 2007 e Lei nº 11.707 de 19 de junho de 2008.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 181 - PoliciamentoSubfunção:Esfera:

8858 - Valorização de Profissionais e Operadores de Segurança Pública

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Profissional capacitadoProduto:

Especificação do Produto

Promover a valorização dos profissionais e operadores de segurança pública para atuação qualificada do Estado nos territórios deflagrados.

Descrição
Apoio a implementação de projetos de qualidade vida para profissionais de segurança pública; Ampliação e Consolidação da Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública
por meio de parcerias com IES e promoção de ciclos de cursos na modalidade a distância e apoio na formação e aperfeiçoamento na modalidade presencial nas mais diversas
áreas, tais como: policiamento comunitário e resolução de problemas, inteligência policial, condução de cães farejadores, em todas as áreas relativas à perícia, no uso tecnologias
não letais e uso proporcional da força, bem como em sistemas de comando de incidentes para as instituições de segurança pública, atendimento a grupos vulneráveis. Apoio à
realização de seminários, simpósios e jornadas de direitos humanos, entre outros. Apoio à capacitação para investigação criminal para corregedores de polícia e implementação dos
cursos de tecnólogo em gestão penitenciária para agentes, cursos de formação de agentes comunitários sobre o sistema de segurança pública e mediação de conflitos, e
implementação de cursos de formação continuada de agentes penitenciários e guardas municipais. Capacitação de magistrados, promotores e defensores públicos em Direitos
Humanos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Realização de ações de capacitação e requalificação de profissionais e operadores de segurança pública objetivando o estabelecimento de novos paradigmas sob a ótica dos
direitos humanos; da ação cidadã e da valorização da vida. Articulação com os diversos Ministérios, Secretarias, Conselhos, entidades da sociedade civil e demais entes da
Federação, de forma a promover a integração das ações. Celebração de convênios, contratos, acordos e outros instrumentos congêneres com estados, municípios, organizações
não-governamentais e organismos internacionais para implementação de ações. Para garantir a celeridade na disponibilização dos bens e/ou serviços à sociedade o MJ poderá
executar diretamente nos casos que considerar conveniente.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0032 - No Estado do Espírito Santo

0051 - No Estado do Mato Grosso

Lei 11.530 de 24 de outubro de 2007 e Lei nº 11.707 de 19 de junho de 2008.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria Nacional de Segurança PúblicaUO: 30101 - Ministério da Justiça

10 - Orçamento Fiscal 14 - Direitos da Cidadania 422 - Direitos Individuais, Coletivos e DifusosSubfunção:Esfera:

8913 - Fomento a Práticas de Controle Social e Transparência na Execução Penal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Unidade Responsável: Departamento Penitenciário NacionalUO: 30907 - Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN
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Apoio a projetos que criem canais de comunicação da Sociedade com o Poder Público, possibilitando um controle social no cumprimento de penas no Brasil.

Especificação do Produto

Apoiar a implantação de práticas de controle social no âmbito dos sistemas penitenciários estaduais de forma a aprimorar a participação e o controle social nas políticas públicas
voltadas para a execução penal e dar transparência a administração penitenciária.

Descrição
Apoio às iniciativas que permitam o controle social e a transparência na execução penal.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Regulamentar administrativamente o funcionamento e a atuação dos conselhos da comunidade bem como a forma de investidura de seus membros e apoiar a adoção dessa
regulamentação pelos Conselhos da Comunidade já existentes e nos que serão criados. Desenvolver metodologia e promover, mediante parcerias, a capacitação de membros de
conselhos da comunidade. Estruturar os conselhos da comunidade existentes.

Fortalecer o instrumento de Ouvidoria do Sistema Penitenciário, em cumprimento das diretrizes do Plano Nacional de Direitos Humanos (PNDH 3) e das diretrizes da Conferência
Nacional de Segurança Pública (CONSEG). Implementar um sistema de gestão de informações, adotando plenamente o instituto da certificação digital de documentos, conforme
previsto na Medida Provisória nº 2.002-2/2001. Padronizar conceitos, ferramentas e processos de trabalho; Criar o Fórum Nacional de Ouvidores dos Sistemas Penitenciários.
Firmar parcerias com os diferentes atores que influenciam no processo de controle social. Promover a descentralização da Ouvidoria Nacional do Sistema Penitenciário, por meio do
apoio à criação das ouvidorias estaduais.

Firmar parcerias com os diferentes atores que influenciam no processo de controle social por meio de instrumentos de repasse e doação de bens.

Criar projetos de prevenção da criminalidade a partir de um programa de conscientização, principalmente da população jovem, com o intuito de evitar o encarceramento.

Promover encontros e eventos para discutir a execução penal no Brasil.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei Complementar nº 79/94, de 07 de janeiro de 1994.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 14 - Direitos da Cidadania 421 - Custódia e Reintegração SocialSubfunção:Esfera:

8914 - Apoio à Construção de Estabelecimentos Penais Estaduais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Vaga contratadaProduto:

Especificação do Produto

Apoiar a construção de edificações destinadas à custódia de pessoas apenadas, internadas ou à disposição da justiça, bem como absorver os custos decorrentes da contratação de
instituição financeira para gerenciamento das obras, nos termos do art. 113 da Lei nº 11.439/07, e da elaboração de projetos executivos.

Descrição
Apoio à criação de vagas nos sistemas penitenciários estaduais e executados por meio de projetos previamente aprovados pelo Departamento
Penitenciário Nacional.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Por meio de contratos de execução descentralizada ou convênios com governos estaduais, consubstanciados em projetos previamente aprovados pelo Departamento Penitenciário
Nacional DEPEN.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0062 - Construção da Penitenciária de Araguaína - TO

0064 - Construção da Penitenciária Estadual de Alagoas

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento Penitenciário NacionalUO: 30907 - Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN
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Lei Complementar nº 079, de 1994, Lei Complementar nº 119, de 2005.

10 - Orçamento Fiscal 14 - Direitos da Cidadania 421 - Custódia e Reintegração SocialSubfunção:Esfera:

8916 - Modernização e Aparelhamento de Estabelecimentos Penais das Unidades da Federação

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Estabelecimento penal com material permanente, equipamentos e veículos especializados, imprescindíveis ao funcionamento

unidadeUnidade de Medida:Estabelecimento público apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Apoiar o aparelhamento ou reaparelhamento dos estabelecimentos penais das unidades da federação.

Descrição
Apoio à aquisição de material permanente, equipamentos e veículos especializados, imprescindíveis ao funcionamento dos estabelecimentos penais das unidades da federação.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Por meio de contratos para aquisição centralizada ou de convênios com os governos estaduais, consubstanciado em projetos previamente aprovados pelo Departamento
Penitenciário Nacional.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei Complementar nº 79, de 1994, Lei Complementar nº 119, de 2005.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento Penitenciário NacionalUO: 30907 - Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN

10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 181 - PoliciamentoSubfunção:Esfera:

8979 - Reforma e Modernização das Unidades do Departamento de Polícia Federal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Média ponderada da execução física das reformas das Unidades Centrais e Descentralizadas do Departamento da Polícia Federal.

% de execução físicaUnidade de Medida:Unidade reformadaProduto:

Especificação do Produto

Reformar e restaurar as instalações do Departamento de Polícia Federal, visando a melhoria da organização e do desenvolvimento das atividades, a redução de custos operacionais
e o atendimento às crescentes demandas da sociedade em relação a segurança pública.

Descrição
Atendimento à crescente demanda de espaço físico adequado à formação e atuação dos servidores do Departamento de Polícia Federal, realizando obras de reforma e
modernização nas bases operacionais, na Academia Nacional de Polícia e nas demais unidades do Departamento de Polícia Federal, contemplando: serviços preliminares,
movimentos de terra, fundações, infra-estrutura, superestrutura, vedações, esquadrias, coberturas, instalações hidro-sanitárias, elétricas e de telecomunicações e informática,
revestimentos e pavimentações (pisos, paredes e forros), vidros, pinturas, elevadores e serviços complementares.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratar empresas especializadas em construção civil para execução de obras por meio de licitação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 2.479, de 1998; Decreto nº 3.698, de 2000;  art. 5º, incisos III e VII do Decreto nº 2.381, de 1997; Agendas do Plano Nacional de Segurança Pública, Capítulo 6,
implementado pela Lei nº 10.201, de 2001.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Polícia FederalUO: 30909 - Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das
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10 - Orçamento Fiscal 06 - Segurança Pública 181 - PoliciamentoSubfunção:Esfera:

8980 - Construção e Ampliação de Unidades do Departamento de Polícia Federal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Média ponderada da execução física das obras de construção e ampliação do Departamento de Polícia Federal.

% de execução físicaUnidade de Medida:Unidade construídaProduto:

Especificação do Produto

Dotar a Polícia Federal da infra-estrutura adequada para o desenvolvimento de suas atividades.

Descrição
Construção e ampliação de bases operacionais, da Academia Nacional de Polícia e das demais unidades do Departamento de Polícia Federal, visando à melhoria da instituição e do
desempenho de suas atividades policiais e de formação policial, bem como a redução de custos operacionais, a fim de atender à crescente demanda da sociedade em relação à
Segurança Pública

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratar empresas especializadas em construção civil para execução de obras por meio de licitação para as obras de construção e ampliação dos imóveis sob a posse da
PolíciaFederal, desde que o valor das obras, individulamente, não ultrapasse o limite dos projetos de grande vulto.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0011 - No Estado de Rondônia

0028 - No Estado de Sergipe

0056 - Aracaju - SE

0066 - Caruaru - PE

Decreto nº 2.479, de 1998; Decreto nº 3.698, de 2000;  art. 5º, incisos III e VII do Decreto nº 2.381, de 1997; Agendas do Plano  Nacional de Segurança Pública, Capítulo 6,
implementado pela Lei nº 10.201, de 2001.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Polícia FederalUO: 30909 - Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das
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