


Formulário de Inscrição  

Banco de Boas Práticas da Tutela da Segurança Pública 

 

EMENTA: 

O projeto Comitê Interinstitucional de Segurança Pública - CISP objetiva contribuir para a 
articulação e integração das ações de segurança pública, no âmbito das regiões administrativas do 
Ministério Público do Estado da Bahia, contribuindo com um sistema de justiça criminal e de 
defesa social mais ágil e efetivo. Busca-se tratar a segurança pública de forma transversal e 
interdisciplinar, adicionando aos atores citados a sociedade civil, universidades e órgãos 
encarregados de promover direitos sociais básicos. 

 

INTRODUÇÃO: 

Considerando ser a segurança pública um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, o 
Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), através do Ato 346/2010, instituiu o Comitê 
Interinstitucional de Segurança Pública (CISP), com o intuito de contribuir para um sistema de 
justiça criminal mais ágil e efetivo. 

Trata-se de um colegiado composto por Ministério Público, Poderes Judiciário, Executivo e 
Legislativo do estado da Bahia e do município de Salvador, Secretaria da Segurança Pública do 
Estado da Bahia, Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado da Bahia, 
Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia; Secretaria de 
Saúde do Estado da Bahia, Secretarias Municipais, Polícias Civil, Militar, Técnica, Federal e 
Rodoviária Federal, Defensoria Pública do estado da Bahia, Ordem dos Advogados do Brasil - Seção 
do Estado da Bahia, universidades, unidades do sistema prisional, Central de penas alternativas e 
diversos outros órgãos direta ou indiretamente ligados à segurança pública, com a finalidade de 
propiciar a articulação, harmonização, mediação de relações e a integração das ações voltadas 
para a Segurança Pública e Defesa Social, colaborando assim com os Poderes Públicos. 

O objetivo é promover a articulação e a integração entre as Polícias, o Sistema de Justiça Criminal, 
a Sociedade Civil, os Municípios (direitos sociais básicos) e Universidades para a prevenção da 
violência, repressão qualificada e promoção do direito difuso à segurança pública com foco em 
resolução de problemas locais focando na interdisciplinaridade e transversalidade das ações. 

No MPBA, a área de segurança pública dispõe do Centro de Apoio Operacional de Segurança 
Pública e Defesa Social (CEOSP) que tem por finalidade promover a articulação, mediação e 
integração das ações voltadas para a segurança pública e defesa social. 

 

 

 

 



DESCRIÇÃO: 

Atualmente são realizadas em Salvador, de duas a três reuniões anuais de alinhamento com todos 
os coordenadores de CISPs Regionais. 

A implantação do Comitê nas regionais e cidades do interior resume-se às seguintes etapas: 

Atividade Prazo Responsável 

Realizar um levantamento de possíveis 
parceiros e promover sensibilização e 
mobilização das partes interessadas 

1 mês Promotoria Regional 

Realizar reunião para expor sobre o Projeto e 
obter adesões 

1 mês Promotoria Regional e 
parceiros 

Instituir o Comitê através de Ato do 
Procurador Geral de Justiça, que deve ser 
publicado no Diário de Justiça Eletrônico 

7 dias PGJ 

Realizar reuniões periódicas nas unidades 
(geralmente mensais) 

1 mês Promotoria Regional e 
parceiros 

 

Durante a execução do projeto, as ações são registradas pelo CEOSP, por meio de: 

a) planilha de registro de reuniões; 

b) atualização da página eletrônica http://www.cispregional.mpba.mp.br/; 

c) resumo das informações constantes nas atas de reuniões mensais; 

d) sistema de governança do MBPA, “Channel”, onde são avaliados e acompanhados todos os 
projetos institucionais, e) administração dos recursos financeiros destinados ao Projeto. 

 

Demais iniciativas do projeto: 

1 – Contribuir para a elaboração de diagnósticos e planos municipais de prevenção de violência, 
com ênfase na redução de homicídios entre adolescentes e jovens. 

2 - Reuniões nas comunidades para propiciar a aproximação das instituições com a comunidade, 
sobretudo o CONSEG, a Polícia Militar e o Ministério Público, o que também possibilita: 

· Subsídio de informações para planejamento institucional; 

· Melhora na imagem dos órgãos que compareciam aos encontros; 

· Construção participativa de políticas públicas; 

· Melhora de eficiência na prestação de serviços públicos; 

· Possível contribuição na redução de homicídios (dados da PM). 

 



3 – Fomentar a implantação de videomonitoramento de vias públicas. Benefícios: 

· Maior eficiência ao trabalho das Polícias Civil e Militar, Guarda Municipal, SMTT; 

· Melhora na obtenção de provas, contribuindo com o Sistema de Justiça Criminal. 

· Maior consciência institucional e social da necessidade de se debater segurança pública com 
transparência; 

· Consciência na necessidade de abordagens intersetorial e interdisciplinar de violência e 
criminalidade; 

· Grande articulação interinstitucional e social; 

4 – Buscar/manter o apoio à Ronda Maria da Penha (Polícia Militar) e/ou Patrulha Maria da Penha 
(Guarda Municipal), na fiscalização das medidas protetivas de urgência às vítimas de violência 
doméstica. 

5 – Apoiar projetos como o Ações Reflexivas e outros no sentido de promover conscientização dos 
homens acusados de violência doméstica. 

6 – Incentivar projetos de outras áreas do MPBA e dos demais parceiros, tais como “Paz e 
Cidadania” e “Extramuros”. 

7 - Buscar articulação entre as instituições para operações conjuntas/Forças-tarefas; 

8 – Promover a criação de Câmaras Temáticas (CVLI, Violência Doméstica, Álcool e Drogas, 
Diagnóstico de Órgãos SP, Acidentes de Trânsito etc.); 

9 - Ajuda material a Órgãos/Entidades/Projeto Comunidade Segura; Disque Denúncia Local; 

10 – Fomentar a celebração de convênios para a implantação de Órgãos e Projetos Estaduais 
(CEAPA, DEAM, Ronda Maria da Penha, entre outros. 

11 – Incentivar ações, projetos e iniciativas com temáticas afins, tais como: Prevenção à Violência – 
Cultura, Lazer, Esporte etc.; Ciclomotores (regulamentação e fiscalização); Escola Pública de 
Trânsito; Ronda Escolar, Guarda Mirim, PROERD e outros projetos da PM (apoio dos demais 
parceiros); EJA para Apenados em Meio Aberto/remição; Interiorização do Pacto pela Vida; 

12 – Realizar análise dos crimes violentos letais intencionais (CVLI) - mensal -, crimes violentos 
patrimoniais e outros delitos (periodicidade variável). 

 

- Indicar os recursos humanos e financeiros envolvidos; 

O projeto conta com os recursos humanos e financeiros do próprio MPBA: 

São 2 (dois) Promotores de Justiça, que gerenciam o projeto e fomentam a criação de novos 
comitês, mantêm contato constante e visitam as cidades do interior para articulação com os 
Promotores de Justiça locais e prováveis parceiros. 

Em cada CISP Regional que for estabelecido, tem-se, além do Promotor de Justiça coordenador, os 
servidores do MPBA lotados nas regionais do interior do estado. O projeto conta, ainda, com a 



estrutura do MPBA, por meio do CEOSP, que secretaria o Projeto e com a estrutura das 
Promotorias de Justiça no interior do estado. 

Orçamento: 

O orçamento do Projeto é vinculado ao orçamento do CEOSP/MPBA, que oferece sua estrutura ao 
Projeto. 

Parcerias: 

Ministério Público Federal; Ministério Público Militar; Poder Judiciário do Estado da Bahia; Poder 
Legislativo do Estado da Bahia; Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia; Polícias Civil e 
Militar; Polícia Rodoviária Estadual e Federal; Corpo de Bombeiros; Universidades Federal e 
Estadual da Bahia; Defensoria Pública do Estado da Bahia; Ordem dos Advogados do Brasil, Seção 
do Estado da Bahia; Prefeituras Municipais; Secretarias Municipais; Secretaria da Justiça, Cidadania 
e Direitos Humanos do Estado da Bahia; Polícia Federal; Secretaria  Administração Penitenciária e 
Ressocialização do Estado da Bahia; Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. 

Materiais, equipamentos e sistemas: 

Material publicitário: cartazes, folders, banners etc. Computadores, impressoras, Datashow para 
apresentações. Site do CEOSP (Centro de Apoio Operacional de Segurança Pública e Defesa Social), 
veiculando informações e notícias sobre o Projeto. 

Informações sobre os Comitês Interinstitucionais em Segurança Pública podem ser visualizados no 
endereço: http://www.cispregional.mpba.mp.br, ou http://www.mpba.mp.br/area/ceosp e 
acessar o banner do CISP Regional. 

No site, poderão ser encontradas informações desde o histórico e ações do Projeto, atas de 
reuniões, até artigos e publicações sobre Segurança Pública. 

 

- Apontar o local onde a ação ou o projeto é desenvolvido; 

Interior da Bahia (alguns municípios). 

É importante ressaltar que em dezembro de 2018, o Ato 589/2018, alterou o Ato 346/2010, 
ampliando o âmbito de atuação dos CISPs Regionais, podendo ser instituídos em quaisquer 
Promotorias de Justiça e não só nas Promotorias de Justiça Regionais. 

De 2013 até o presente momento foram implantados Comitês, nas cidades de: 

Alagoinhas, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Brumado, Camaçari, Catu, Entre Rios, Euclides da Cunha, 
Feira de Santana, Guanambi, Ibotirama, Ilhéus, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Itapetinga, Jacobina, 
Jequié, Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães, Paulo Afonso, Porto Seguro, Santa Maria da Vitória, 
Santo Antônio de Jesus, Seabra, Senhor do Bonfim, Serrinha, Simões Filho, Teixeira de Freitas, 
Valença, Vitória da Conquista. 

 



- Demonstrar a capacidade que a iniciativa dispõe de ser replicada em outra unidade; 

Após o êxito alcançado pela atuação do Comitê, o MPBA entendeu ser de fundamental 
importância avançar no processo de interiorização do CISP no sentido de contribuir na agilidade e 
resolução de problemas relativos à segurança pública nas cidades do interior do estado da Bahia. 
Foi então criado o Projeto Segurança Pública Integrada- Regionalização do CISP (Comitê 
Interinstitucional de Segurança Pública – CISP Regional), sendo o primeiro Comitê criado, através 
do Ato 575 /2013, com objetivo de implementar um modelo de segurança pública integrada, no 
âmbito das regiões administrativas do MPBA, contribuindo com o sistema de justiça criminal e de 
defesa social, nestas regiões. 

O CISP Regional conta com toda estrutura do Ministério Público, por meio do CEOSP e do CISP 
Central, sendo composto por instituições públicas e privadas, as quais atuam na promoção de 
segurança pública e defesa social, formando uma rede articulada e integrada para viabilizar, apoiar 
e desburocratizar ações na área. 

O CISP Central e o CISP Regional reúnem seus membros e promovem reuniões mensais para 
discussão das demandas apresentadas, podendo ser instituídas comissões temáticas, apoio e 
adesão a outros projetos relativos à segurança pública, sejam eles do Ministério Público ou de 
outro órgão, capacitações a exemplo do Ciclo de Debates e compartilhamento de experiências. 

 

- Apresentar o cronograma definido para a ação ou o projeto; 

Cronograma para 2019 

Atividade Período 

Realização de Eventos:  
Promover 10 reuniões de CISPs nas regionais; 

07/01/2019 a 19/12/2019 

Realização de Eventos: Realizar semestralmente reuniões com 
Coordenadores de CISPs em Salvador; 

07/01/2019 a 19/12/2019 

Realização de Eventos: Promover 5 Ciclos de Debates ou outros 
eventos em Segurança Pública nas regionais. 

07/01/2019 a 19/12/2019 

Realização de Capacitações: Duas capacitações de integrantes dos 
CISPs Regionais que fomentarem implantação do Plano Municipal de 
Prevenção à Violência ou outros projetos; 

07/01/2019 a 19/12/2019 

Realização de Capacitações: Contratar uma consultoria para 
capacitações na área de Segurança Pública e Defesa Social. 

07/01/2019 a 19/12/2019 

Realização de Campanhas Publicitárias: Confeccionar e distribuir 
material publicitário para divulgar o do Plano Municipal de 
Prevenção à Violência; 

07/01/2019 a 19/12/2019 

Realização de Campanhas Publicitárias: Confeccionar e distribuir a 
cada trimestre, material publicitário para Projetos Extramuros e 
outros; 

07/01/2019 a 19/12/2019 

Realização de Campanhas Publicitárias: Confeccionar e distribuir a 
cada trimestre, material publicitário para divulgar o projeto CISP, 
Ciclo de Palestras e eventos diversos sobre Segurança Pública. 

07/01/2019 a 19/12/2019 

Realização de Aquisições: Adquirir equipamentos/materiais 
necessários para apoio e realização dos Projetos e eventos diversos. 

07/01/2019 a 19/12/2019 



CONCLUSÃO/RESULTADOS 

Dentre os muitos êxitos do projeto, podem ser citados os seguintes: 

Aumento das articulações entre agentes e instituições, com interesses na temática da segurança 
pública e defesa social; 

Fortalecimento do sistema de defesa social com participação comunitária; 

Incremento da ajuda mútua entre os órgãos, com contato direto das instituições e aumento da 
confiança interinstitucional; 

Ratificação da Imprescindibilidade de atuação integrada do Estado e da sociedade civil para a 
redução de violências; 

Importância do trabalho com foco em resolução de problemas, com aportes teóricos diversos; 

Ampliação da consciência institucional e social, no que se refere ao debate da segurança pública, 
com transparência; 

Aproximação das instituições com a comunidade, que passa a ter consciência da importância de 
sua participação nos problemas comuns; 

Melhoria de eficiência na prestação de serviços públicos; 

Possível contribuição na redução de homicídios (dados da PM); 

Implantação de videomonitoramento de vias públicas; 

Construção participativa de políticas públicas; 

Ações do CISP/Sisal replicadas em outros comitês; 

Articulação nacional e incentivo a iniciativas locais, junto ao Sistema Único de Segurança Pública 
(Susp) e Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSP); 

Contribuição dos Municípios na prevenção de violências e criminalidade; 

Disseminação do Projeto em outros MPs, junto ao banco de projetos do Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP), inclusive com premiação em 2014. 

Melhoria na análise de crimes violentos letais intencionais (CVLI), ampliando a cultura de análise 
entre os parceiros e as contribuições intersetoriais; bem como melhor articulação da PM e órgãos 
municipais em ações preventivas e repressivas; 

Melhoria no planejamento e articulação da PM e órgãos municipais; 

Redução em 54% dos Homicídios entre 2013 e 2016; 

Discussões do Plano de Redução e Prevenção de Violências. 

Melhor articulação entre PM, CRAM (DANDARA) e MP, no enfrentamento da violência utilizando 



da Ronda Maria da Penha; 

Troca de informações de outros campos entre as instituições; 

Mudança de percepção institucional sobre o problema; 

Melhora da imagem da PM; 

Revogação de MPU nos casos de conciliação; 

Decretação de Prisão Preventiva nos casos de descumprimento; 

Encaminhamento de vítimas e agressores para serviços assistenciais. 

 

LIÇÕES APRENDIDAS 

A produção de algumas ações integradas, focadas na resolução de específicos problemas, cuja 
alçada seria, em sua maioria, dos integrantes do CISP, contribuiu para o fortalecimento do sistema 
de defesa social em sentido amplo, permitindo efetiva participação comunitária, já que foram 
detectados diversos exemplos de ajuda mútua entre os órgãos, contato direto das instituições e 
aumento da confiança interinstitucional e por parte da população. 

Agentes do Estado no campo burocrático tendem a cooperar para além dos interesses individuais e 
institucionais, mesmo em um campo onde prevalecem relações antagônicas, de força, como o da 
defesa social. 

Os constrangimentos mais referidos foram a falta de adesão da Polícia Civil, maior óbice à 
integração dos sistemas de defesa social e justiça criminal, bem como a pouca participação do 
Poder Judiciário, em razão de constantes remoções de juízes, cultura procedimental e formal e 
posturas isolacionistas em razão da necessária imparcialidade diante da possibilidade de 
judicialização de conflitos interinstitucionais. 

O papel do Ministério Público, por sua posição constitucional e aproximação com a comunidade, é 
fundamental em todas as ações do CISP. Além de ser um projeto dessa instituição, a presença do 
Promotor de Justiça nas reuniões encoraja os demais agentes públicos e da sociedade civil a cobrar 
dos órgãos encarregados o exercício de suas atribuições. 

Uma equipe forte, coesa e atuante consegue reverter as dificuldades e atingir seus objetivos e 
metas. 

É necessário um estímulo constante aos Coordenadores de Regionais, devido ao tempo escasso 
dos mesmos e multiplicidade de ações nas regionais. Importante haver uma aproximação maior 
para assessoramento constante. 

Precisamos empreender mais esforços no sentido de estabelecer uma relação mais direta e muito 
constante com os responsáveis pelo Projeto nas regionais, a fim de obtermos informações rápidas 
e a tempo, sobre as atividades dos CISPs, recebimento de atas das reuniões e oferecermos apoio 
financeiro para desenvolvimento de ações e projetos que fazem parte da atuação do CISP Regional.  


