
ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

I - Dados pessoais:

Nome: JOSÉ MARIA COSTA LIMA JÚNIOR

CPF: 264.941.402-20

RG: 1666464

Órgão Emissor: SSP/PA

Endereço: Rua Joao Diogo, 100 - Cidade Velha

Município: Belém Estado: PA

CEP: 66015-165

E-mail: josejr@mppa.mp.br

II - Dados profissionais:

Unidade ministerial/Órgão/Instituição de afiliação:

Ministério Público do Estado do Pará

Cargo/função:

Promotor de Justiça, Coordenador do CAO Criminal

III – Boa prática: Fiscalização dos gastos federais no Sistema Prisional e Controle Externo
da Atividade Policial e Segurança Pública no Pará.

Título: Todos pela segurança pública.

Tipo: (X) Ação ( ) Projeto

Ementa descritiva:

O Ministério Público do Estado do Pará, mesmo não sendo uma instância de fiscalização 
específica da aplicação dos recursos federais no Sistema Prisional e Controle Externo da 
Atividade Policial e Segurança Pública no Estado, tem a relevante atribuição de zelar pelo 
efetivo e pleno cumprimento dos instrumentos de repasses que trarão relevantes 
resultados para a sociedade paraense quando bem aplicados. Nesse aspecto, 
desempenha uma função que, em relação a eventuais irregularidades detectadas e
apontadas pelo Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, Ministério 
Público Federal e Polícia Federal complementa a atuação destes, tomando providências 
formais na órbita do Poder Judiciário.



Introdução: 

O Planejamento Estratégico Institucional do Ministério Público do Pará 2020 – 2029 (que 
no momento encontra-se em construção), tem dado ênfase em garantir a transparência e a 
eficiência dos recursos destinados por diversas fontes, para o fortalecimento de políticas 
públicas na área de segurança, empreendendo esforços para fortalecer a atuação na 
temática por parte dos membros do MPPA, assegurando assim que à sociedade possa 
dispor dos resultados da eficaz a correta aplicação dos recursos públicos.

Em um Estado carente de quase tudo, não cabe, ou não deveria caber, qualquer 
procedimento que vise ao desvio de interesse do que é do povo. É preciso ficar atento a
todos os instrumentos que envolvam os interesses da população e contribuir para as 
soluções.

Descrição: 

A descentralização de recursos por meio de transferências voluntárias do governo federal 
tornou-se mais transparente com a implementação do Siconv em 2008, para por 
intermédio do qual passou a ser obrigatório o registro de todos os atos relativos a 
convênios, contratos de repasse e termos de parceria.

O Siconv foi modernizado e agora chama-se Plataforma Mais Brasil. É um sistema com 
várias funcionalidades que permite o acompanhamento em tempo real da execução de 
convênios firmados entre a União e Estados e Municípios.

De acordo com essa plataforma, de 2008 até 2020 foram assinados na área de segurança 
pública 63 instrumentos de repasse, totalizando 153 milhões e seiscentos mil reais. 

Acompanhar o andamento destes convênios e seus impactos na segurança pública do 
Estado é uma ação considerada prioritária pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Conclusão/Resultados: 

Em virtude da Pandemia a ação sofreu uma reprogramação e os resultados que seriam 
auferidos a partir de julho só serão tabulados no último trimestre do ano.

(X) Declaro a veracidade e a precisão das informações prestadas, assim como
responsabilizo-me exclusivamente por quaisquer reclamações relacionadas a direitos
autorais em virtude da ação ou projeto apresentado.

(X) Autorizo sem ônus a divulgação da presente iniciativa na página do CNMP.

Belém, 13 de agosto de 2020.

_______________________________________________________

NOME: JOSÉ MARIA COSTA LIMA JÚNIOR

 


