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



Justificativa da iniciativa

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.



Objetivos perseguidos

Segundo o painel de transferências abertas, no período de 2008 a 2020 foram liberados pelo
MJSP 104 milhões e 200 mil reais para aplicação em projetos na área de Segurança Pública dos
quais 18 milhões e setecentos mil foram devolvidos a União.

O objetivo do MPPA nesta ação é fiscalizar todas as fases de operacionalização dos convênios,
transmitindo orientações quanto ao que deve ser observado em cada uma das fases de
execução e chamando a atenção para as irregularidades e falhas mais frequentes, de modo a
contribuir para que os gestores dos recursos assumam atitudes preventivas em relação a essas
ocorrências e adotem procedimentos capazes de efetivamente evitá-las.
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Investimento Federal no Sistema Prisional e Controle Externo da Atividade Policial e 
Segurança Pública no Brasil 2008 - 2020.
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Investimento Federal no Sistema Prisional e Controle Externo da Atividade Policial e 
Segurança Pública no PARÁ  2008 - 2020.
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Assinatura do termo de cooperação entre o Ministério da Economia e o MPPA para acesso 
amplo aos dados da Plataforma Mais Brasil.
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Instrumentos de repasse em execução no Pará área de Segurança Pública  



Informação repassada aos Promotores que atual nas regiões beneficiadas pelo repasse. 
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Modelo da Planilha de Acompanhamento
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CONVÊNIO: 8798/2017                            CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Item(s)

Período da Meta (Em 

consonância com o 

SICONV)

Período da Etapa*** (Em 

consonância com o 

SICONV)

Procedimento*

Período**

dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20

META 1 - ESTRUTURAR O 38º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE YYYY, SITUADO NO MUNICÍPIO XXXX

Etapa 1 - MESA...; Etapa 

2 - NOTEBOOK... 
mês/Ano a mês/Ano mês/Ano a mês/Ano

Abertura do Edital e 

Publicação no DOU
X X

Adjudicação X

Homologação X

Assinatura do Contrato 

ou empenho
X

Recebimento dos bens 

provisório
X

Recebimento dos bens 

definitivo
X

aceite e ateste da Nota 

Fiscal
X

Pagamento X

Etapa 3 - Viatura... mês/Ano a mês/Ano mês/Ano a mês/Ano

Abertura do Edital e 

Publicação no DOU
X

Adjudicação X

Homologação X

Assinatura do Contrato 

ou empenho
X

Recebimento dos bens 

provisório
X

Recebimento dos bens 

definitivo
X

aceite e ateste da Nota 

Fiscal
X

Pagamento X



DR JOSÉ MARIA COSTA LIMA JÚNIOR

Promotor de Justiça, Coordenador do CAO Criminal


