
Questionário CNMP Edital de Chamada para a submissão de ações e projetos que 
deverão integrar o Banco de Boas Práticas da Comissão do Sistema Prisional, 
Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, do Conselho Nacional 
do Ministério Público. 
 
a) se foi implementado na respectiva unidade ou ramo ministerial; 
 
A ação foi implementada e está sob a responsabilidade do CAO CRIMINAL 
 
b) 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. 
 
c) os 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.  
 
d) a capacidade que a iniciativa dispõe de ser replicada em outro Ministério Público; 
 
De 2008 a 2020 o MJSP assinou com Estados e Municípios 3.354 instrumentos de 
repasse de recursos num valor global de 6,7 bilhoes. Deste total 816,5 milhões foram 
devolvidos a União por incapacidade de execução por parte de gestores estaduais e 
municipais. 
Apesar do recurso ser federal, os benefícios da boa aplicação dele são percebidos nos 
indicadores da violência em Estados e Municípios, daí a importância do acompanhamento 
dos projetos pelos MP’s estaduais. 
 
e) as principais atividades desenvolvidas e os respectivos responsáveis pelo seu 
cumprimento; 
 

Atividade Responsável 

Identificação de todos os convênios 
federais  na área de segurança pública 
firmados com o governo do Estado e 
Municípios do Pará. 

CAO CRIMINAL 

Levantamento da situação de todos os 
convênios federais  na área de segurança 
pública firmados com o governo do Estado 
e Municípios do Pará na Plataforma Mais 

Comissão de gestão do planejamento 
estratégico - MPPA 



Brasil. 

Envio aos promotores de justiça nas PJ’s 
para acompanhamento da execução dos 
convênios e seus benefícios, solicitando 
que prestem informações ao CAO Criminal 
sobre o resultado do acompanhamento. 

CAO CRIMINAL 

Instauração de Procedimento 
Administrativo de Acompanhamento 
conforme dispõe o art. 8º, II da Resolução 
nº CNMP-174, ressalvada a independência 
funcional. 

Promotorias de Justiça 

Devolução do resultado por parte das PJ’s 
da fiscalização da implementação do 
objeto dos convênios, ressalvada a 
independência funcional.  

Promotorias de Justiça 

Análise das informações e proposição de 
soluções para desobstruir os gargalos da 
execução dos convênios e de indícios ou 
comprovação de eventuais irregularidades 
na sua execução. 

CAO CRIMINAL / Grupo de Apoio Técnico 
Interdisciplinar – GATI / Comissão de 
gestão do planejamento estratégico - 
MPPA 

Remessa às Promotorias de Justiça de 
relatório com as informações e 
proposições de soluções para desobstruir 
os gargalos da execução dos convênios e 
de indícios ou comprovação de eventuais 
irregularidades na sua execução. 

CAO CRIMINAL  

Conclusão do Procedimento Administrativo 
de Acompanhamento conforme dispõe o 
art. 8º, II da Resolução nº CNMP-174, 
ressalvada a independência funcional. 

Promotorias de Justiça 

 
f) o cronograma definido para a realização das atividades constantes da iniciativa; 

 
 

  
g) os recursos humanos e financeiros envolvidos; 
 
Não houve acréscimo de recursos humanos e financeiros pois a ação foi incorporada na 
rotina das PJ’s. 
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Ação: Acompanhamento dos repasses federais para obras na área de 

segurança pública no Estado do Pará 

Levantamento da situação de todos os convênios federais  na área 

de segurança pública firmados com o governo do Estado e 

Municípios do Pará na Plataforma Mais Brasil.

Envio aos promotores de justiça nas PJ’s para acompanhamento da 

execução dos convênios e seus benefícios.

Mar AbrO QUE FAZER ?

Identificação de todos os convênios federais  na área de segurança 

pública firmados com o governo do Estado e Municípios do Pará.
1

4
Devolução do resultado por parte das PJ’s da fiscalização das 

obras

2

3

Análise das informações e proposição de soluções para desobstruir 

os gargalos da execução dos convênios
5

Mai



h) o local em que foi desenvolvido; 
 
Nas promotorias de justiça do interior do Estado. 
 
i) os resultados alcançados devidamente comprovados; e 
 
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. 
 
j) a avaliação do processo de implementação da iniciativa apresentada, com especial 
ênfase aos obstáculos evidenciados. 
Dificuldade de gestores estaduais e municipais em disponibilizarem informações. 


