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ORIENTAÇÃOES PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS RELATIVOS A PREVENÇÃO DA 
VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE NO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.

A  Secretaria  Nacional  de  Segurança  Pública  tem  como  uma  de  suas  prioridades  o 
desenvolvimento de ações de prevenção junto aos estados e municípios. Prevenção no sentido que os 
profissionais desenvolvam ações, principalmente voltadas a crianças, adolescentes e jovens em situação 
de vulnerabilidade, de inclusão social, cultural, esportiva e educacional, através da realização de oficinas 
temáticas. Os profissionais da segurança pública, devem saber identificar os locais, bairros e regiões que 
podem estar mais vulneráveis à ocorrência de situações de violência e criminalidade, e desenvolver ações 
que possam prevenir o envolvimento de jovens nesse contexto.

Os gestores de Segurança Pública devem ter em mente que os recursos do Fundo Nacional 
não devem ser destinados unicamente para o reaparelhamento de suas instituições, tendo em vista que 
objetivo do aporte dos recursos é fomentar ações que tenham efeitos futuros e de sustentabilidade. Os 
projetos devem ser voltados à prevenção da violência e criminalidade,  tendo como foco, também, os 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – Sistema Nações Unidas:

• Erradicação da extrema pobreza;
• Atingir ensino básico universal;
• Igualdade de gênero e autonomia das mulheres;
• Redução da mortalidade infantil;
• Saúde materna;
• Combater o HIV/AIDS, tuberculose e lepra;
• Garantir a sustentabilidade ambiental;
• Estabelecer uma parceria mundial para a solução do problema.

A SENASP tem a preocupação de aliar  as políticas do Governo Federal nas ações que 
estão sendo financiadas em cada um dos projetos. Assim, os entes federados que apresentarem projetos 
para  a  realização  de  ações  de  prevenção  à  violência,  devem incluir  também  temas  de  prevenção  à 
exploração sexual infanto-juvenil, violência nas escolas, violência doméstica e de gênero, mediação de 
conflitos, direitos humanos, promoção da igualdade racial,  da livre orientação sexual e proteção etária 
(idosos,  crianças  e  adolescentes)  para  serem  desenvolvidas  junto  ao  público  infanto-juvenil.  Os 
profissionais  que  irão  atuar  nas  ações  de  prevenção  serão,  concomitantemente,  treinados  para  sua 
realização.

Eixo: 3 Prevenção à Violência e Criminalidade 
OBJETIVO:  Apoiar  os  Estados,  Distrito  Federal,  Municípios  e  Consórcios  Intermunicipais  na 
elaboração e implementação de projetos multissetoriais (envolvendo as áreas de saúde, educação, cultura, 
esporte) de prevenção da violência, com o objetivo de combater a criminalidade e a discriminação, bem 
como promover meios para o preparo constante de profissionais de segurança, sociedade civil, lideranças 
comunitárias e comunidade, de forma geral, na participação e gestão da segurança pública.

DESCRIÇÃO: Proposição,  organização,  sistematização,  apoio  à  implantação  e  divulgação  dos 
instrumentos essenciais para a elaboração e implementação de projetos estaduais, regionais e municipais 
de prevenção primária e secundária da violência, destinados, sobretudo, à juventude e suas famílias, com 
objetivo principal de oferecer condições de diminuição da vulnerabilidade e aumento da resiliência dos 
mesmos frente à criminalidade;
• Promover a articulação intermunicipal e estadual para a implantação, monitoramento e avaliação 
dos consórcios intermunicipais de prevenção primária e secundária da criminalidade e violência, com o 
objetivo principal de oferecer condições de diminuição da vulnerabilidade social e pessoal e aumento da 
resiliência da população jovem frente à criminalidade;
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• Apoio à implementação de projetos de gestores comunitários de segurança urbana, em prevenção 
primária e secundária da violência;
• Promoção de intercâmbio entre os Estados e Municípios, por meio de um cadastro de experiências 
exitosas em prevenção da violência – Observatório Democrático de Práticas de Prevenção à Violência e 
Criminalidade no Brasil;
• Articulação  de  grupos  vulneráveis  -  livre  orientação  sexual,  racismo,  criança  e  adolescente, 
gênero, entre outros - para a formação de pólos permanentes de análise e discussão, junto às instituições 
de segurança pública, incentivando a formulação, proposição e implementação de políticas públicas de 
prevenção da violência e discriminação, no âmbito da segurança pública;
• Contribuição para a implantação de Política  Nacional  de Combate à violência  doméstica e de 
gênero,  através  da sensibilização dos profissionais  de segurança pública,  promoção de campanhas  de 
conscientização e prevenção;
• Apoio à implantação dos projetos nacionais de prevenção ao uso de drogas e Violência, prevenção 
à exploração sexual infanto-juvenil, tráfico de pessoas e atendimento humanizado às vítimas de violência 
sexual;
• Apoio à articulação e implantação de Conselhos de Segurança Pública e Ouvidorias de Polícia / 
Guarda  Municipal  com o objetivo  de  fortalecer  o  controle  externo da atividade  dos  profissionais  de 
segurança e a participação popular na gestão da segurança pública;
• Apoio  ao  fortalecimento  às  Corregedorias  de  Polícia  /  Guarda  Municipal,  com o objetivo  de 
fortalecer o controle interno da atividade dos profissionais de segurança;
• Constituir e apoiar a Política Nacional de Polícia Comunitária e Segurança Comunitária através da 
implementação de projetos e divulgação de experiências existentes em todo o país;
• Direitos  Humanos  em  Segurança  Pública:  sistematizar  as  denúncias  de  violação  de  direitos 
humanos,  encaminhadas  a  SENASP,  e  as  providências  realizadas  pelos  Estados  e  Distrito  Federal, 
buscando  informações  acerca  do  respeito  desses  entes  aos  Direitos  Humanos,  na  área  de  segurança 
pública;  contribuir  na  formulação  e  implementação  de  políticas  públicas  voltadas  à  consolidação  do 
respeito aos Direitos Humanos.

Apoio: Implantação de projetos direcionados na implementação de ações voltadas à prevenção a violência 
e  criminalidade,  através  das  Guardas  Municipais,  especialmente  dirigidos  a  crianças,  adolescentes  e 
jovens em situação de vulnerabilidade;

• Projetos de fortalecimento, consolidação e ampliação da Polícia Comunitária;
• Campanhas de Prevenção à Violência e Criminalidade;
• Fortalecimento das Ouvidorias de Polícia / Guarda Municipal;
• Fortalecimento do controle  interno da atividade policial,  através  as Corregedorias  de Polícia  / 
Guarda Municipal;
• Implementação  de  ações  de  acesso  aos  serviços  de  segurança  pública  e  proteção  a  grupos 
vulneráveis:  crianças  e  adolescentes,  mulheres,  idosos,  e  grupos temáticos  de raça e  livre  orientação 
sexual.
• Projetos Espaços urbanos Seguros, dentro da filosofia adotada pela SENASP (verificar cartilha no 
site do MJ).

SUGESTÕES: É imprescindível, para que as ações de prevenção à violência e criminalidade, a serem 
implementadas pelas Unidades Federadas, tenham eficácia:

• Que estejam de acordo com a realidade local, ou seja, focados nos problemas existentes, e nos 
locais  em  que  haja  concentração  de  índices  de  violência  e  criminalidade  e  voltados  à  população 
identificada como em situação de vulnerabilidade social – seleções através de diagnóstico;
• Também é muito importante que haja interação entre os profissionais de segurança pública que 
irão atuar no projeto e a comunidade que irá beneficiar-se dos mesmos,  não só para que determine / 
informe quais são os problemas de violência mais graves na localidade, como também façam parte da 
solução dos problemas apresentados;
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• Os profissionais de segurança pública devem estar articulados com profissionais de outras áreas 
temáticas,  como  educação,  saúde,  cultura  e  esporte,  assim  como  com  o  município  (caso  haja  uma 
informação de que a falta de iluminação pública representa situação de vulnerabilidade à violência, não é 
o profissional de segurança que irá providenciar a solução do problema, mas pode instar a participação do 
município na implementação da solução);
• Os projetos de prevenção também devem estar focados nos interesses da comunidade, assim como 
nas especificidades locais, pois o que pode dar certo, em termos de redução da violência na região Sul, 
por exemplo, necessariamente não se aplica nas regiões Norte e Nordeste.

CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS:
ORIENTAÇÕES SOBRE VIDEO MONITORAMENTO:

 Requisitos legais para recebimento dos Recursos: O Município deve:
 Manter Guarda municipal;
 Realizar Ações de Prevenção à Violência; ou
 Implantar Conselho Comunitário de Segurança Pública.

 Critérios para apresentação de projetos:

 Não tenham firmado convênio com a SENASP durante o ano de 2007 e 2008 ou estejam 
com outro projeto em aberto – vencido o prazo, não tendo encaminhado a prestação de 
contas ou os relatórios trimestrais de execução física e financeira;

 Estejam  desenvolvendo  suas  atividades  de  forma  integrada  aos  órgãos  estaduais  de 
segurança pública.

 Possuindo Guarda Municipal, responderam a pesquisa “Perfil Organizacional das Guardas 
Municipais” organizada pelo Ministério da Justiça;

 A composição de todos os projetos apresentados deverá respeitar a seguinte 
proporcionalidade na captação dos recursos:

 30% capacitação;
 30% ações de prevenção;
 40% material permanente.

STRIÇÕES:
ORIENTAÇÕES SOBRE VIDEO MONITORAMENTO:

O Vídeo Monitoramento é um sistema de vigilância eletrônica com câmeras de vídeo tipo domo, 
com ângulo de rotação horizontal de 360º e vertical de 180º, com estrutura de cabeamento baseado em 
fibras  ópticas,  para  monitoramento  de logradouros  públicos  à  distância.  É  planejado para  operar  em 
regime de uso contínuo, 24 horas por dia e 365 dias por ano. É um sistema fechado de Televisão – CFTV, 
composto de uma rede de comunicações e informações, com uma Central de Operações, monitorado por 
agentes públicos (policiais), que captura e processa as imagens, e distribui sinais provenientes de câmeras 
localizadas em locais específicos para pontos de supervisão pré-determinados.

Dentro de uma estratégia que visa intensificar as ações de prevenção e repressão ao crime e ao 
mesmo tempo diminuir a sensação de insegurança da população, o sistema de monitoramento eletrônico 
de logradouros públicos tem por finalidade a inibição da ação delituosa, o flagrante em tempo real e a 
identificação do infrator.

O sistema de vídeo monitoramento de logradouros públicos aumenta a capacidade de vigilância, 
agindo  como  um  apoio mais  eficiente  no  patrulhamento  dos  centros,  na  identificação  e  prisão  de 
infratores, e de certa forma, inibe atos criminosos além de auxiliar no monitoramento do comportamento 
da própria polícia.

As câmeras são dotadas de alta tecnologia, possuindo recursos que possibilitam configurar rotinas 
automáticas pré-estabelecidas e operações manuais em tempo real. São acondicionadas em receptáculos 

4



especialmente projetados e instaladas nos pontos definidos, utilizando como suporte colunas metálicas ou 
as marquises das edificações;

Na elaboração  de  um projeto  de  implantação  de  um sistema  de  monitoramento  eletrônico  de 
logradouros públicos, os gestores devem levar em consideração os aspectos que podem influenciar no 
desempenho do sistema, de preferência, devem incluir também os interesses de todas as partes envolvidas 
o que garante que o projeto se encaixe às necessidades percebidas, aumentando apoio por parte do público 
quando algumas medidas forem tomadas, como, por exemplo, o corte ou a poda de árvores e a retirada de 
placas de publicidade para aumentar o campo de visão das câmeras. 

As câmeras  de monitoramento de logradouros  públicos  aumentam a capacidade  de vigilância, 
agindo  como  um  apoio  mais  eficiente  no  patrulhamento  dos  centros,  na  identificação  e  prisão  de 
infratores, inibem atos criminosos e auxiliam no monitoramento do comportamento da própria polícia.

O vídeo monitoramento pode ajudar na redução do crime, desde que o sistema esteja adequado às 
seguintes condições:
a) O número de câmeras instaladas seja suficiente para se cobrir uma determinada área;
b) Não haja obstrução de visão nos locais cobertos pelas câmeras;
c) A comunicação seja rápida entre os policiais que operam a estação de monitoramento e o policiamento 
de rua;
d) Os policiais operadores do CFTV devem conhecer os pontos críticos da área monitorada;
e) O uso das câmeras de vigilância deve fazer parte de um plano maior de prevenção e combate ao crime 
e não ser a única solução, visto que as ocorrências podem migrar para locais onde não haja a vigilância;
f) O Município deve garantir a manutenção contínua e a capacitação periódica dos profissionais que irão 
operar o sistema, para que este não se torne obsoleto;
g) A localização destas câmeras deve ser definida de acordo com o plano de gestão de segurança pública, 
priorizando o monitoramento de todos os pontos de maior risco das áreas urbanas com intenso fluxo de 
pessoas e bens, e com grande concentração comercial e bancária, e ainda, lugares como praças e parques;

Além disso, os entes federados devem apresentar um projeto básico enfocando:  os locais onde 
serão instalados os equipamentos;  como se dará a dinâmica de funcionamento da sala de situação (o 
endereço onde será instalada) e qual o efetivo das polícias no Município para configurar se esses poderão 
permanecer 24 horas, em regime de plantão, na sala de situação; planejamento do uso desses bens e da 
manutenção desses equipamentos ao longo dos anos, uma vez que tais equipamentos estarão expostos a 
ação do tempo e as mudanças tecnológicas,  principalmente após a execução do convênio;  Termo de 
Cooperação Técnica entre o Município e o Estado explicitando as cláusulas sobre as obrigações de 
cada ente no projeto, caso a prefeitura disponibilize o equipamento para ser operado pela Polícia 
Militar;  como  será  a  estratégia  de  policiamento  para  a  obtenção  de  resposta  imediata,  caso  haja  a 
visualização de uma ocorrência– quantas viaturas  e profissionais  serão utilizados  para dar suporte ao 
projeto, e realizar pesquisa mercadológica realizada em pelo menos três empresas distintas com a cotação 
de preços dos equipamentos.

Recomendamos ainda ao Município, que além de observar as orientações acima descritas, realize 
um diagnóstico preciso do impacto da aquisição desse sistema no orçamento Municipal, à longo prazo, já 
que os recursos pleiteados juntos a SENASP serviriam apenas para a implementação da tecnologia, sendo 
sua  manutenção  de  responsabilidade  do  proponente,  e  o  sucesso  do  projeto  depende  de  seu  correto 
funcionamento no decorrer do tempo.

RESTRIÇÕES:

• Armas de fogo, coffee-break, medalhas, prêmios, pagamento de servidor ativo, equipamentos de 
inteligência,  impostos,  taxas  públicas  –  luz,  água,  celas  em  viaturas,  alugueis,  material  de 
expediente para as atividades de rotina da instituição (folhas, clips, canetas, pastas etc);

• Havendo necessidade de fornecimento de alimentação para realização das oficinas de prevenção, 
justificar de forma consistente no projeto básico – metodologia da intervenção;

• Nos casos de oficinas de prevenção, poderão ser solicitados materiais de consumo para realização 
das mesmas, desde que justificadas;

• Não será apoiada a aquisição de material para manutenção de equipamentos, como, por exemplo, 
pneu e outros materiais para veículos, gasolina, óleo lubrificante etc.;
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• SENASP NÃO disponibiliza recursos para a criação de Guardas Municipais,  sendo este, 
papel do município. O que a União pretende é o apoio a projetos voltados à prevenção da 
violência e criminalidade, devendo o município ser o agente articulador de políticas públicas 
multidisciplinares, visando a redução da vulnerabilidade criminal de crianças, adolescentes 
e jovens.

• É vedada a celebração de convênios e contratos de repasse, com órgãos da administração pública 
direta e indireta dos Estados, Distrito federal e Municípios, cujo valor seja inferior a R$ 100.000,00 
(cem mil reais).

PREENCHIMENTO DAS PROPOSTAS NO PORTAL

 O  Estado  ou  Município  deverá  observar  rigorosamente  as  orientações  acima  no  tocante  ao 
conteúdo de suas proposta que deverão ser cadastradas no portal de Convênios do Governo Federal e 
mais:

• Incluir na aba “anexos” da proposta o Projeto de Convênio (antigo projeto Básico) de forma 
detalhada, precisa e completa, descrevendo de forma quantitativa e qualitativa a metodologia de 
intervenção do objeto proposto, suas metas, etapas e/ou fases, o planejamento do uso dos bens e a 
relação da localização dos bens a serem adquiridos.O projeto de convênio não deverá conter 
valores (o detalhamento dos custos deverá estar no termo de referência em planilha à parte 
anexada no portal).

• Incluir  na  Aba:  projeto  Básico/Termo  de  Referência:  apresentar  também  um  Termo  de 
Referência (documento apresentado quando o objeto do convênio contrato de repasse ou termo de 
cooperação envolver aquisição de bens ou prestação de serviços,  que deverá conter elementos 
capazes de propiciar  a avaliação do custo pela Administração,  diante de orçamento detalhado, 
considerando os preços praticados no mercado, a definição dos métodos e o prazo de execução do 
objeto,  ou  seja,  é  aquele  da  licitação  com a  descrição  dos  produtos  ou  serviços).  Estruturar 
orçamento realista do objeto programado, ou seja, realizar pesquisa mercadológica em no mínimo 
três empresas para cada item proposto.

• Certificar-se da existência dos recursos de contrapartida.
• Realizar previsão factível das fases do projeto e do prazo necessário para sua conclusão;
• Comprovar qualidade Técnica e Capacidade Operacional para cumprir o objeto a que se propõem 

(se tem estrutura física, recursos humanos, expertise no objeto, etc), conforme exigência do artigo 
15, V da Portaria Interministerial nº 127/08.

• Na  aba  “Capacidade  e  Técnica  Gerencial”:  deverá  comprovar  capacidade  Técnica  e 
Capacidade Gerencial para cumprir o objeto a que se propõem (se tem estrutura física, recursos 
humanos, expertise no objeto (se já executou convênios com objetos semelhantes), se tem setor de 
licitação etc), conforme exigência do artigo 15, V da Portaria Interministerial nº 127/08. Deverá 
ser anexado um documento assinado pelo Prefeito, atestando tal capacidade.
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• No cronograma físico  devem ser especificadas as metas e suas respectivas etapas (fases). Para 
cada meta deve haver pelo menos uma etapa (as etapas deverão ser detalhadas no sistema como 
era feito no antigo cronograma de execução dos projetos enviados a SENASP até 2008), veja 
exemplo:

META ETAPA ESPECIFICAÇÃO
INDICADOR 

FÍSICO DURAÇÃO

UNID QUANT INÍCIO TÉRMINO
1 Diagnóstico para elaboração do Plano Municipal de Segurança Urbana – Planejamento das ações dos 

órgãos de segurança pública.
1.1 Realização  de  DIAGNÓSTICO  da  segurança  e  da 

violência. UN 1 SET/09 SET/10

1.2 Elaboração  de  plano  municipal  para  planejamento  das 
ações de segurança urbana integrando Guarda Municipal, 
Polícia  Civil,  Polícia  Militar,  Conselho  Tutelar, 
Administração  Municipal,  Ministério  Público,  Conselho 
Municipal  dos  Direitos  da Criança  e  do Adolescente  e 
instituições Ação Social de xxx e xxx à Cidadania.

UN 1 SET/09 SET/10

2 Criação  do Centro  de Informações  de  Segurança Pública  com instalação de um cadastro  técnico  de 
ocorrências georeferenciado, agregado ao cadastro geral da Prefeitura.

2.1 Computador com configuração própria para sistemas de 
informação georeferenciados UN 3 SET/09 SET/10

2.2 Mobiliário: Conjunto de 01 Mesa e 30 cadeiras. CONJ 1 SET/09 SET/10
2.3 Armário e outras peças de mobiliário UN 1 SET/09 SET/10
2.4 Impressora UN 1 SET/09 SET/10
2.5 Computador portátil (laptop) UN 1 SET/09 SET/10

3 Treinamento e capacitação das Guardas Municipais
3.1 Curso  de  Mediação  e  Resolução  de  Conflitos  e 

Gerenciamento de Crises (incluindo abordagem de rua e 
intervenção comunitária).

H/A 40 SET/09 SET/10

3.2 Curso para especialização em Violência doméstica e de 
gênero (40 horas); H/A 40 SET/09 SET/10

3.3 GCM e a Comunidade:
- Sensibilização (4 horas);
- ECA e combate à exploração sexual infanto-juvenil (6 
horas);
-  Competência  das  GCMs  /  o  papel  dos  agentes  de 
cidadania e promoção da participação social (6 horas);
-  Diversidade  étnica  e  valorização  da  cultura  local  (2 
horas);
-  Administração  das  diferenças  e  superação  de 
preconceitos  –  violência,  pobreza  e  discriminação 
(4horas);
- Violência na Escola (20 horas);
-  Violência  doméstica  e  de  gênero  (carga  reduzida:  4 
horas);

H/A
H/A

H/A

H/A

H/A 

H/A
H/A

4
6

6

2

4

20
4

SET/09 SET/10

• Observar  na  Aba  Bens  e  Serviços  as  Naturezas  da  Despesa,  solicitar  o  auxilio  da  área 
Orçamentária  e Financeira  do estado ou Município para o seu preenchimento.  Para cada item 
existe uma natureza de despesa específica, não pode mais ser utilizado o código de natureza de 
despesa de forma genérica (ex: 449052, 339030, 339039, etc.). 

• Observar as vedações do artigo 39 e incisos da Portaria Interministerial.
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EM CASO DE DÚVIDAS NO TOCANTE AOS PROJETOS DE PREVENÇÃO, PROCURE OS 
TÉCNICOS DA COORDENAÇÃO DE PREVENÇÃO

CÁTIA SIMONE GONÇALVES EMANUELLI
catia.emanuelli@mj.gov.br
TELEFONES: 61- 2025-9285

IBÉRIA ONOFRE
Iberia.onofre@mj.gov.br
TELEFONES: 61- 2025-8988

KELLY CRISTINA TAVARES
kelly.tavares@mj.gov.br
TELEFONES: 61- 2025-8961

DAHIR INEZ DE AZEREDO
dahir.azeredo@mj.gov.br
TELEFONES: 61- 2025-8964

ADRIANA OLIVEIRA MENDES
adriana.omendes@mj.gov.br
TELEFONES: 61- 2025-8983

EM CASO DE DÚVIDAS NO TOCANTE AOS PROJETOS POLÍCIA COMUNITÁRIA / 
CONSELHOS COMUNITÁRIOS / PROERD, PROCURE OS TÉCNICOS DA COORDENAÇÃO 

DE POLÍCIA COMUNITÁRIA

ERISSON LEMOS PITA
erisson.pita@mj.gov.br
TELEFONES: 61- 2025-9285

CRISTIANO CURADO GUEDES
cristiano.guedes@mj.gov.br
TELEFONES: 61- 2025-3465

JULIANA DIAS MACHADO
juliana.machado@mj.gov.br
TELEFONES: 61 2025-8972
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PROGRAMA DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

As Propostas dos Municípios para reaparelhamento e capacitação das Guardas Municipais e para 
a área de prevenção a violência, bem como as Propostas dos Estados para a Área de Prevenção, deverão 
ser inseridas no Programa abaixo:

PROGRAMA FNSP CÓDIGO SICONV

1127 - SISTEMA UNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA - Sistema Integrado de 
Prevenção da Violência e Criminalidade 3000020090013
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MODELO DECLARAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA

TIMBRE DO BANCO

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro  que  foi  aberta  conta  corrente  específica  para  movimentação  dos  recursos  do 

convênio  a  ser  firmado  entre  a  (o)  .........................................................................  e 

o ..................................... / ......................................, conforme a seguir:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

CNPJ do Convenente:

______________________________________
(Local e Data)

______________________________________
(Assinatura e Carimbo do Gerente da Agência)
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MODELO DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA

DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA

Para fins de comprovação,  perante o Ministério Justiça,  FULANO DE TAL, Brasileiro, 
Estado Civil, portador da Carteira de Identidade nº XXX.XXX – SSP/XX, e CPF XXX.XXX.XXX.-XX, 
residente  e  domiciliado  a  Rua  TAL,  Bairro  TAL  –  MUNICÍPIO/UF,  DECLARA,  sob  pena  de 
responsabilidade  civil,  penal  e  administrativa,  nos  termos  da  legislação  vigente  e,  ainda,  da  Lei 
Complementar  nº  101,  de  4/5/2000,  e  fica  responsável  por  qualquer  informação  ou  documentação 
apresentada, que não corresponda à verdade forma e material, que o Estado/Município de TAL/UF:

Fez  previsão  orçamentária  de  contrapartida  para  firmar  convênio  com o  Ministério  da 
Justiça na forma do disposto no art.  25, §1º, inciso IV, alínea “d”, da Lei Complementar  nº 101, de 
4/5/2000 e no art. 40 da Lei nº 11.768/2008 (LDO 2009) e que os recursos a serem transferidos pelo 
Governo Federal, à conta do convênio, serão incluídos no respectivo orçamento, cujos códigos são:

Unidade:
Função/Subfunção:
Programa:
Projeto/Atividade:
Natureza da Despesa: 3390.30

Unidade:
Função/Subfunção:
Programa:
Projeto/Atividade:
Natureza da Despesa: 4490.52

________________________________________
Local e Data

_______________________________________________________________
Assinatura e carimbo do Dirigente máximo ou outra autoridade,

por delegação de competência
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MODELOS DE TERMO DE REFERÊNCIA
Proposta SICONV n°           

Termo de Referência
Pessoa Física

Objetivo geral

Contratar pessoa física para <.descrever e justificar o serviço a ser prestado.>

Referência de Meta e Etapa na proposta SICONV

<Ex: Meta 1 / Etapa 1.6><relacionar em qual meta e em qual etapa está inserida a referida contratação>

 

Descrição das atividades a serem desenvolvidas
O profissional desenvolverá ... <relacionar as atividades do profissional e demonstrar a importância 
deste serviço frente ao objeto do convênio, ou seja, qual o impacto deste serviço no cumprimento do 
objeto do convênio proposto>.

Qualificação profissional
O profissional em questão deve ter formação superior... Experiência profissional na área ..., por xx anos 
de experiência <descrever o perfil genérico do profissional a ser contratado>.

Metodologia de trabalho
<orientações gerais de natureza estratégica, política ou administrativa> Ex: forma de prestação de 
serviço, regulamentos e normas internas e externas a serem seguidas, se haverá reuniões periódicas com 
a área demandante, modalidade e tipo de licitação proposta, se alguém acompanhará a execução dos 
trabalhos, etc. Aqui também deve ser relacionado se o próprio órgão realizará o certame ou se outro, na 
esfera administrativa, é o que terá essa competência.

Etapas e Cronograma de Execução 
Etapa Procedimento Início (Mês/ano) Término (mês/ano)

1 Elaboração do Edital <por exemplo> Mês/Ano Mês/Ano
2 Abertura Edital <por exemplo> Mês/Ano Mês/Ano
3 Contratação <por exemplo> Mês/Ano Mês/Ano
4 Entrega 1° relatório <por exemplo> Mês/Ano Mês/Ano
5 Entrega 2° relatório <por exemplo> Mês/Ano Mês/Ano
6 Pagamento <por exemplo> Mês/Ano Mês/Ano

Coordenação dos trabalhos
<relacionar o órgão que ficará responsável administrativamente pela gestão do contrato a ser firmado>

Considerações gerais
<incluir neste campo toda e qualquer observação complementar que julgar pertinente>

Orçamento Detalhado (preços praticados no mercado)
Profissional Nome CPF Telefone Valor cotato
Profissional 1    R$ 100,00
Profissional 2    R$ 200,00
Profissional 3    R$ 300,00

Valor estimado da contratação a constituir o Plano de Trabalho da proposta SICONV
R$ 200,00
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Proposta SICONV n°           
Termo de Referência

Pessoa Jurídica
Objetivo geral

Contratar pessoa jurídica para <...>

     

Referência de Meta e Etapa na proposta SICONV

<Ex: Meta 1 / Etapa 1.6>

 

Objetivos específicos

1. objetivo específico 1 (produto 1); 2. Objetivo específico 2 (produto 2); 3. etc <incluir os 
desdobramentos da contratação, sem em produtos a serem entregues ou em fases de execução>

Metodologia de Trabalho

<orientações gerais de natureza estratégica, política ou administrativa> Ex: forma de prestação de 
serviço, regulamentos e normas internas e externas a serem seguidas, se haverá reuniões periódicas 
com a área demandante, modalidade e tipo de licitação proposta, se alguém acompanhará a execução 
dos trabalhos, etc. Aqui também deve ser relacionado se o próprio órgão realizará o certame ou se 
outro, na esfera administrativa, é o que terá essa competência.

Etapas e Período de Execução 

Etapa Procedimento Início (Mês/ano)
Término 
(mês/ano)

1 Elaboração do Edital <por exemplo> Mês/Ano Mês/Ano
2 Abertura Edital <por exemplo> Mês/Ano Mês/Ano
3 Contratação <por exemplo> Mês/Ano Mês/Ano
4 Entrega 1° produto <por exemplo> Mês/Ano Mês/Ano
5 Entrega 2° produto <por exemplo> Mês/Ano Mês/Ano
6 Pagamento <por exemplo> Mês/Ano Mês/Ano

Coordenação dos trabalhos
<relacionar o órgão que ficará responsável administrativamente pela gestão do contrato a ser firmado>

Considerações gerais
<incluir neste campo toda e qualquer observação complementar que julgar pertinente>

Orçamento Detalhado (preços praticados no mercado)
Empresa Nome CNPJ Telefone Valor cotato
Empresa 
1    R$ 324,00
Empresa 
2    R$ 450,00
Empresa 
3    R$ 440,00

 

Valor estimado da contratação a constituir o Plano de Trabalho da proposta SICONV
R$ 404,67

Proposta SICONV n°           
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Termo de Referência
BEM PERMANENTE

Bem permanente a ser adquirido

<relacionar o bem>

Especificação técnica

<descrever as especificações técnicas do bem. Deve ser a mesma utilizada para a cotação de preço>

Referência de Meta e Etapa na proposta SICONV

<Ex: Meta 1 / Etapa 1.6>

Aplicação do Bem no Convênio

<Demonstrar a importância da aquisição para o cumprimento do objetoe sinalizar aonde o mesmo será 
empregado>

Metodologia de Trabalho
<orientações gerais de natureza estratégica, política ou administrativa> Ex: forma de aquisição, 
regulamentos e normas internas e externas a serem seguidas, se haverá assistência técnica/treinamento, 
modalidade e tipo de licitação proposta, se alguém acompanhará a execução dos trabalhos, etc. Aqui 
também deve ser relacionado se o próprio órgão realizará o certame ou se outro, na esfera 
administrativa, é o que terá essa competência.

Etapas e Período de Execução 
Etapa Procedimento Início (Mês/ano) Término (mês/ano)

1 Elaboração do Edital <por exemplo> Mês/Ano Mês/Ano
2 Abertura Edital <por exemplo> Mês/Ano Mês/Ano
3 Contratação <por exemplo> Mês/Ano Mês/Ano
4 Entrega <por exemplo> Mês/Ano Mês/Ano
5 Treinamento <por exemplo> Mês/Ano Mês/Ano
6 Pagamento <por exemplo> Mês/Ano Mês/Ano

     

Responsável pelo bem
<relacionar o órgão que ficará responsável administrativamente pelo bem>

Considerações gerais
<incluir neste campo toda e qualquer observação complementar que julgar pertinente>

Orçamento Detalhado (preços praticados no mercado)
Empresa Nome CNPJ Telefone Valor cotato

Empresa 1    R$ 324,00

Empresa 2    R$ 450,00

Empresa 3    R$ 440,00

Valor estimado da contratação a constituir o Plano de Trabalho da proposta SICONV
R$ 404,67
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MODEO DE PROJETO DE CONVÊNIO

QUESTIONÁRIO
Dados do Município:

Nome: Prefeitura Municipal de 

Estado:

População:

Nome do Prefeito:

Endereço da Prefeitura:

Telefones:

Fax:

E-mail:
Dados da Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Segurança ou Conselho de 
Segurança Urbana:

Nome:

Endereço:

Telefones:

Fax:

E-mail:

Responsável:

Contato para Análise do Projeto:

Telefones:

Fax:

E-mail:

Efetivo Total:

Por Gênero - mulher:                                               homem: 
Data da Fundação:

Legislação ou Norma de Criação:

Estrutura Física: (fazer um diagnóstico da situação organizacional, descrevendo quantidade e 
quais são os equipamentos que possui)
Serviços Prestados: marcar com X
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Segurança Patrimonial Pública (        )

Segurança Pública em Parques e Próprios Públicos Municipais (       )

Segurança Escolar (        )

Segurança de Trânsito (        )

Defesa Civil (        )

Outros Serviços: descrever

1. DIAGNÓSTICO  deverá ser contextualizado o ambiente a receber a intervenção – área 
geográfica, problemas da região, principais crimes e ocorrências policiais, características 
sociais, econômicas e políticas do município, população, prováveis causas que originaram 
o problema apresentado.

2. JUSTIFICATIVA deverá apresentar argumentos que embasem a intervenção; explicitar a 
necessidade  das  aquisições  e  serviços  solicitados  para  a  diminuição  do  problema 
apresentado no diagnóstico.

3. OBJETIVO GERAL:  No objetivo  Geral deve-se  deixar  claro  o  ponto em que se quer 
chegar através da execução do projeto, ou seja, a condição que se espera alcançar como 
conseqüência do mesmo. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Os objetivos específicos são operacionais e correspondem 
aos  resultados  esperados.  Definem  as  ações  que  serão  executadas  ao  longo  do 
desenvolvimento do projeto para se alcançar o objetivo geral.
Atentar que no item 6. Resultados esperados / Metas físicas deverá constar os objetivos 
específicos relacionados com as metas físicas bem como sua forma de verificação.

5. METODOLOGIA  DE  INTERVENÇÃO  explicar,  sucintamente,  como  o  projeto  será 
desenvolvido, detalhar como as diferentes etapas serão implementadas e qual a inter-
relação entre as mesmas, indicar os mecanismos de acompanhamento e avaliação do 
projeto.
É necessário definir o público beneficiado (direto e indireto) com a execução do projeto e a 
amplitude  do  mesmo.  É  imprescindível  informar  o  critério  de  seleção  das  pessoas 
capacitadas ou que farão parte das oficinas de prevenção.

6. RESULTADOS  ESPERADOS  / METAS  FÍSICAS  indicar  metas  e  ações  a  serem 
realizadas  de  modo  a  permitir  a  verificação  de  seu  desenvolvimento  e  cumprimento; 
descrever quais os possíveis impactos e desdobramentos do Projeto.  Utilizar impactos 
razoáveis  e  de  fácil  mensuração.  Ressalta-se  que  as  metas  propostas  deverão  ser 
mensuradas tendo em vista um espaço de tempo. O Proponente deverá indicar também 
quais  mecanismos  utilizará  para  mensurar  os  impactos  compatíveis  ao  proposto 
(indicadores de desempenho).
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Público Alvo (GM e público alvo direto)

Público Alvo Final (População)

Metas Qualitativas são as 
ocorrências criminais

Índice Atual Índice Almejado para os 
próximos 12 ou 24 meses
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Relação da localização dos bens a serem adquiridos

Etapa Especificação Localização
Quantidade Local e endereço
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