
 
PORTARIA Nº 76, DE 11 DE JUNHO DE 2014. 

 
Institui processo de habilitação de cadastramento 
de propostas no Sistema de Convênio do Governo 
Federal, para o desenvolvimento de ações de 
fortalecimento do policiamento comunitário. 

 
A SECRETÁRIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MINIS TÉRIO DA 
JUSTIÇA , no uso das atribuições que lhe conferem o art. 12 do Anexo I do Decreto nº 
6.061, de 15 de março de 2007, e o art. 1º do Anexo da Portaria nº 1.821 de 13 de outubro 
de 2006, do Ministério da Justiça, 
 
CONSIDERANDO a criação, no âmbito da SENASP, de um pacto pela redução de crimes 
violentos, denominado Brasil Mais Seguro, que tem como objetivo precípuo induzir e 
promover a atuação qualificada e eficiente dos órgãos de segurança pública e do sistema de 
justiça criminal, focado na qualificação dos procedimentos investigativos e na maior 
cooperação e articulação entre as Instituições de Segurança Pública e o Sistema de Justiça 
Criminal (Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública); 
 
CONSIDERANDO que compete à Secretaria Nacional de Segurança Pública na 
implementação do Sistema Único de Segurança Pública, com base nas metas e ações 
previstas no Plano Plurianual da União para o período de 2012 a 2015 no eixo Segurança 
Pública com Cidadania, buscar o fortalecimento o pacto federativo entre as diferentes 
unidades federadas, no intuito de garantir segurança pública aos cidadãos e cidadãs 
brasileiros; 
 
CONSIDERANDO que compete à Secretaria Nacional de Segurança Pública a indução, a 
articulação e a cooperação com as organizações estaduais e municipais de segurança 
pública na universalização de políticas e procedimentos que aprimorem os mecanismos de 
prevenção à violência e à criminalidade; resolve: 
 

Art. 1o Instituir processo de habilitação de cadastramento de propostas no Sistema 
de Convênio do Governo Federal, para desenvolvimento de ações de fortalecimento do 
policiamento comunitário.  
 

Parágrafo único. O processo de habilitação destina-se exclusivamente a todos os 
Estados e o Distrito Federal e será realizado por meio de cadastro das propostas no Sistema 
de Gestão de Convênios e Contrato de Repasses - SICONV, do Ministério de 
Planejamento, Orçamento e Gestão, na modalidade convênio. 
 

Art. 2o Constitui objeto desta iniciativa a realização de parceria do Governo Federal 
com os Governos dos Estados e do Distrito Federal visando à implementação e ao 
aprimoramento de ações de fortalecimento do policiamento comunitário, a ser efetivada por 
meio de convênio, com especial ênfase nas seguintes áreas temáticas: 
 

I - implantação de serviços de policiamento comunitário; 



 
II - estruturação das Coordenações Estaduais e/ou Distrital de Polícia Comunitária; 

 
III – fortalecimento da governança das Coordenações Estaduais e/ou Distrital de 

Polícia Comunitária; e 
 

IV – integração entre as instituições de segurança pública.  
 

Art. 3o As ações a serem implantadas deverão atender, além do disposto nesta 
Portaria, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 
2001, alterada pela Lei nº 10.746, de 10 de outubro de 2003, o Decreto nº 6.170, de 25 de 
julho de 2007, a Lei nº 11.530, de 24 de outubro de 2007, a Portaria Interministerial nº 507 
de 24 de novembro de 2011, do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, do 
Ministério da Fazenda e da Controladoria-Geral da União e as Portarias nº 458 de 12 de 
abril de 2011 e a nº 2.110 de 23 de maio de 2013, ambas do Ministério da Justiça. 
 

Art. 4o Na apresentação das propostas, deverão ser observados os seguintes 
requisitos:  
 

I - os proponentes serão as Secretarias de Segurança Pública ou congêneres ou os 
Comandos Gerais de Polícia Militar ou as Delegacias Gerais de Polícia Civil, quando forem 
cadastrados como unidade proponente no Sistema de Gestão de Convênios e Contrato de 
Repasse do Governo Federal (SICONV); 

 
II - cada ente federado deverá apresentar uma única proposta, que contemple pelo 

menos uma das áreas temáticas mencionadas no art. 2º; e 
 

III - será exigida contrapartida financeira, a ser depositada na conta específica do 
convênio em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso, 
equivalente ao mínimo de 5% (cinco por cento) do valor concedente para as Regiões Norte, 
Nordeste, Centro Oeste e o Distrito Federal e de 10% (dez por cento) para os demais 
Estados, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso de 
cada uma das propostas. 
 

§ 1o Na hipótese do proponente não possuir delegação para assumir obrigações 
em nome próprio, deverá ser apresentado o órgão ou instituição interveniente. 

 
§ 2o O objeto da proposta não poderá ser igual ou similar a convênios realizados 

que ainda estejam vigentes, ou, ainda, que sejam beneficiados com emendas parlamentares 
para o presente exercício. 

 
Art. 5o As propostas deverão ser cadastradas no SICONV, no período de 11 de 

junho a 21 de julho, no código do Programa nº 3000020140169, exclusivo para esse pleito, 
em conformidade com o objeto desta Portaria. 

 



§ 1o A inclusão da proposta de convênio deverá ser feita por meio do sítio 
eletrônico https://www.convênios.gov.br, por proponente credenciado e cadastrado no 
SICONV, definidos no art. 5º, I; 

 
 § 2o  As propostas deverão ter orçamento compatível com as atividades e 
resultados previstos, não devendo o valor a ser repassado pela União ser inferior a R$ 
100.000,00 (cem mil reais), obedecendo a natureza de despesa 443041 (capital) do 
Programa nº 3000020140169, sendo que caso haja necessidade de recursos em custeio, 
deverá ser prevista na contrapartida; 
 § 3o As informações prestadas e os documentos apresentados devem ser 
atualizados e mantidos até que sejam exauridas todas as obrigações referentes ao 
instrumento que vier a ser firmado entre as partes; 
 

§ 4o Os documentos obrigatórios deverão ser digitalizados e inseridos juntamente 
com a proposta, conforme modelos disponibilizados pela Secretaria Nacional de Segurança 
Pública – SENASP: 
 

I - termo de referência (aba Termo de Referência/Projeto Básico) anexo I; 
 
II - declaração de contrapartida (aba Dados) anexo II; 
 
III - declaração de capacidade técnica e gerencial (aba Dados) anexo III; e 
 
IV - pesquisas de mercado (aba Anexos). 

 
§ 5o Além dos documentos mencionados no inciso anterior, exigir-se-á, quando 

necessário, a digitalização e inserção no SICONV, conforme modelos disponibilizados pela 
SENASP, a Declaração de Exclusividade de bem ou serviço, fornecida pelos órgãos 
competentes. 

 
§ 6o O Termo de Referência para todos os bens e serviços deverá ser elaborado 

contendo as especificações precisas de cada item proposto por metas e etapas e o órgão 
contemplado, sem excesso de detalhamento que possa direcionar a uma determinada marca 
ou empresa, e deverá contar com ampla e refinada pesquisa mercadológica, realizada no 
mínimo, em três empresas com diferentes CNPJ, que deverá ser inserida na aba anexos; e 

 
§ 7o O proponente deverá observar rigorosamente a classificação das despesas dos 

bens e/ou serviços a serem adquiridos, quando da sua inserção no sistema SICONV. 
 
Art. 6o Não serão cobertas as despesas com os bens e serviços a seguir enumerados: 

 
I - aquisição de armas de fogo de qualquer calibre e munições;  

 
II - aquisição de veículos blindados, aeronaves, escudos balísticos, granadas de luz e 

som (equipamentos para controle de distúrbios ou resgate de reféns);  
 

III - obras de qualquer tipo; 



 
IV - compra de espaços em meios de comunicação (rádio, TV ou mídia escrita); 

 
V - pagamento de salário ou complementação de salário de funcionários ou 

servidores públicos ativos, bem como, estagiários, bolsas estudos ou auxílios;  
 

VI - equipamentos e medicamentos hospitalares, além de material para manutenção 
de equipamentos, como, por exemplo, pneus e outros materiais para veículos, gasolina, óleo 
lubrificante etc; 
 

VII - material de expediente para as atividades de rotina da instituição (lápis, caneta, 
borrachas, papel A4, blocos de notas, clips, toner, cartuchos e outros da mesma natureza); 
 
 

VIII - aeronaves e embarcações; 
 

IX - aluguel de imóveis; 
 

X - custos administrativos de manutenção e funcionamento da instituição 
proponente, incluindo taxa de administração, gerência, luz, água, telefone, entre outros; 
 

XI - pagamento de diárias; 
 

XII - manutenção de equipamentos;  
 

XIII - veículos descaracterizados; e 
 

XIV - outras despesas não autorizadas pela legislação, bem como aquelas 
inapropriadas ou inviáveis para emprego no objeto dessa Portaria. 
 

Art. 7o As propostas cadastradas tempestivamente serão submetidas a uma avaliação 
criteriosa de legalidade, conveniência, pertinência, viabilidade e adequação às regras e às 
orientações da SENASP, sempre observada a disponibilidade orçamentária e financeira 
para a definitiva celebração de convênio. 
 

Parágrafo único: A análise e a aprovação das propostas não obrigam a SENASP a 
firmar o instrumento de transferência voluntária de recursos ao proponente.  
 

Art. 8o A recusa da proposta será registrada no SICONV, cabendo à SENASP 
comunicar seu indeferimento ao proponente. 
 

Art. 9o Os casos omissos ou de natureza específica serão resolvidos pela SENASP.  
 

Art. 10o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 
 

REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI 


