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A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é
exercida para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, por meio de um rol taxativo de órgãos que compõem o Sistema Único
de Segurança Pública (Susp), regulamentado pela Lei nº 13.675, de 11 de junho de
2018, tendo como órgão central o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Nesta perspectiva e considerando o objetivo 11 do Plano Nacional de Segurança
Pública e Defesa Social, que propõe consolidar em nível legislativo fontes contínuas,
previsíveis e suficientes de financiamento das ações de segurança pública e regular,
por meio de modelos científicos, a sua utilização, esse trabalho é uma mapeamento
de outras possibilidades de captação de recursos que possam vir a complementar
as ações da principal fonte de financiamento da segurança pública no país, o Fundo
Nacional de Segurança Pública.

Assim, com o objetivo de disponibilizar às instituições do Sistema Único de
Segurança Pública orientações quanto a outras fontes financeiras para a captação
recursos orçamentários, destinados ao financiamento de programas e projetos, foi
elaborada a presente cartilha, como uma forma de potencializar ações em políticas
públicas voltadas às instituições de segurança pública do Brasil.

APRESENTAÇÃO

ATENÇÃO!

Quando encontrar esse símbolo em alguma página, clique
para acessar conteúdo extra relacionado ao assunto.



 A redução da violência e da criminalidade, somadas ao aumento da percepção subjetiva de
segurança, são pautas prioritárias do Ministério da Justiça e Segurança Pública, sendo
imprescindíveis à implementação de políticas públicas capazes de considerar a pluralidade de
atores e órgãos, bem como a potencialidade das ações coordenadas para combater os
desafios da criminalidade violenta, dos crimes cibernéticos e dos crimes transnacionais.
A atuação coordenada no âmbito da Segurança Pública requer tanto medidas de
padronização, diretrizes nacionais, articulação e integração como a estruturação de programas
e projetos, para os quais é fundamental a identificação de fontes de recursos para sua
implementação.
Nesse sentido, a Secretaria Nacional de Segurança Pública elaborou a Cartilha de Fontes de
Financiamento da Segurança Pública, com o objetivo de auxiliar as instituições pertencentes
ao Sistema Único de Segurança Pública (Susp) a potencializarem os recursos para o
desenvolvimento de políticas públicas voltadas à temática.
Destaca-se que a captação de recursos para as instituições de segurança pública significa
arrecadar fundos por meio de uma estratégia que não do orçamento ordinário, para que
sejam complementadas as necessidades institucionais, evidenciando a compreensão da
organização, a missão, os objetivos estratégicos, o envolvimento das lideranças, a identificação
e o mapeamento dos potenciais colaboradores, bem como a elaboração de projetos
prioritários de captação de recursos, que podem ser adequados conforme surgimento da
demanda.
Por esse motivo foi criada a “Cartilha Fontes de Financiamento da Segurança Pública: onde
buscar recursos?”, um guia de leitura prática e rápida, que auxilia gestores e integrantes das
instituições de segurança pública do país a buscarem, de maneira simples, caminhos de
captação de recursos que independem do orçamento ordinário de suas instituições de origem
e podem impactar diretamente nas políticas públicas realizadas pelos seus estados. 
A intenção é mostrar possibilidades de captação de recursos ainda pouco conhecidas ou
pouco utilizadas, como forma de otimizar o financiamento de ações de segurança pública e
assim desenvolver com mais celeridade, eficiência e eficácia a prestação de serviço à
população e, consequentemente, prevenir e combater com mais afinco a violência e a
criminalidade.
Desse modo, considero que essa cartilha será uma valiosa fonte de conhecimento e sugiro
que a leitura seja feita por representantes de todas as instituições de segurança pública do
país, a fim de aproveitarem ao máximo as sugestões e possibilidades aqui elencadas, para que,
ao final, toda a sociedade seja beneficiada.
Esse pode ser o diferencial que a população precisa nesse momento e em tantos outros.
Vamos aproveitar a oportunidade e fazer a diferença!

ANDERSON GUSTAVO TORRES 
Ministro da Justiça e Segurança Pública

MENSAGEM DO
MINISTRO DA JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA



Neste sentido, buscando descrever
algumas alternativas para orientar os
gestores e servidores da área da
segurança pública, de forma sintética
e simplificada os mais importantes
aspectos, o presente tópico tem o
condão de demonstrar outras fontes
de recursos disponíveis no âmbito do
Poder Executivo, além do orçamento
ordinário. Cabe destacar que este
capítulo não substitui o
conhecimento da legislação afeta, à
qual é conduzida nos termos do
repertório específico.

FONTES DE FINANCIAMENTO
DO PODER EXECUTIVO

Em razão da organização
administrativa do Estado Brasileiro,
as instituições que compõem o
Sistema Único de Segurança Pública
(Susp) estão sob a égide do Poder
Executivo, para tanto os recursos
necessários ao custeio de suas
atividades, bem como para a
realização de investimentos, são
oriundos do orçamento destinado às
respectivas pastas do Poder
Executivo de cada ente federativo.



O Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), instituído no Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP),

pela Lei nº 10.201/2001, e alterado pela Lei nº 13.756/2018, que, entre outras alterações, dispõe sobre a

destinação do produto da arrecadação das loterias e sobre a promoção comercial e a modalidade lotérica

denominada “apostas de quota fixa”, tem por objetivo garantir recursos às ações de segurança pública,

observadas as diretrizes do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, por meio de transferência

obrigatória.

Atualmente, o FNSP é administrado pela Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública (Segen/MJSP),

que faz o repasse dos recursos aos estados e ao Distrito Federal nos termos do art. 7º, da Lei nº 13.756/2018: No

mínimo, 50% das receitas decorrentes da exploração das loterias devem ser transferidas obrigatoriamente,

independentemente da celebração de convênio, de contrato de repasse ou de instrumento congênere, para o

fundo estadual ou distrital devidamente instituídos (fundo a fundo). 

Os recursos decorrentes da exploração de loterias não transferidos obrigatoriamente e as demais receitas

destinadas ao FNSP são executadas diretamente pela União ou transferidos por meio de convênios ou contratos

de repasse, modalidades admitidas aos entes municipais para acesso aos recursos do FNSP. 

A legislação traz condicionantes para o repasse de recursos e atualmente a Portaria Ministerial nº 607/2020

estabelece os percentuais e critérios de rateio para o exercício 2020. Existe um direcionamento estratégico dos

investimentos a serem financiados feito por meio de eixos – Enfrentamento à Criminalidade Violenta (ECV) e

Valorização do Profissionais da Segurança Pública (VPSP), na proporção 70% para investimento e 30% para

custeio, em cada um.

O acesso aos recursos se dá através de projetos associados à Política Nacional de Segurança Pública, mediante

apresentação de Planos de Aplicação referentes aos eixos (VPSP – Portaria MJSP nº 629/2020 e ECV – Portaria

MJSP nº 630/2020), bem como da execução direta dos recursos pelo MJSP, por meio das secretarias, com

projetos específicos que visem ao atendimento das demandas das instituições de segurança pública.

FUNDO NACIONAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA 



Polícias Militares Perícias Oficiais Polícias Civis

Corpos de Bombeiros MilitaresGuardas Municipais

QUEM JÁ CONSEGUIU RECURSOS?

COMO APRESENTAR UM PROJETO?

ELABORAÇÃO DO PROJETO
Para o repasse Fundo a Fundo, o órgão deverá seguir as diretrizes da Secretaria Estadual que
esteja vinculado, responsável pela elaboração do Plano de Aplicação. Quanto aos repasses
não obrigatórios, deverá seguir o previsto no edital.

APRESENTAÇÃO DO PROJETO

Semelhante ao item anterior, nos casos dos repasses obrigatórios Fundo a Fundo, a
apresentação será às Secretarias de Estado e no segundo caso, deve seguir o edital.

ELABORAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO 

AVALIAÇÃO, APROVAÇÃO E LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

 A modalidade de transferência fundo a fundo fica condicionada à apresentação do Plano
de Aplicação previsto na alínea "a" do inciso II do art. 8º da Lei nº 13.756, de 2018.

A Segen/MJSP encaminhará o Plano de Aplicação para análise técnica da Senasp/MJSP
que, após aprovação, retornará para assinatura do Termo de Adesão e decorrente liberação
dos recursos.

ENVIO PARA O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

O Plano de Aplicação deve ser enviado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública
através do Módulo Transferências Fundo a Fundo  da Plataforma + Brasil.

QUEM PODE ACESSAR O RECURSO?

VALOR TOTAL
TRANSFERÊNCIA 2019

R$ 765,4 Mi

VALOR TOTAL
TRANSFERÊNCIA 2020

R$ 755,1 Mi

VALOR TOTAL
TRANSFERÊNCIA 2021

R$ 722,3 Mi

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-630-de-27-de-novembro-de-2020-290791185
https://fundos.plataformamaisbrasil.gov.br/maisbrasil-transferencia-frontend/programa/consulta
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-630-de-27-de-novembro-de-2020-290791185
https://fundos.plataformamaisbrasil.gov.br/maisbrasil-transferencia-frontend/programa/consulta
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTU2NTkwY2QtMWJmMS00YWYxLWFlZTQtYjgyNDQ1NWM5ODk4IiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTU2NTkwY2QtMWJmMS00YWYxLWFlZTQtYjgyNDQ1NWM5ODk4IiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTU2NTkwY2QtMWJmMS00YWYxLWFlZTQtYjgyNDQ1NWM5ODk4IiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9


FUNDO NACIONAL 
 ANTIDROGAS 

O Fundo Nacional Antidrogas (Funad), instituído pela Lei nº 7.560/1986 e alterado pela Lei nº
13.886/2019, se baseia nos pressupostos da Política Nacional sobre Drogas (PNAD – Decreto nº
9.761/2019) e tem como objetivo financiar ações, projetos e programas no contexto de segurança

pública, defesa, inteligência, repressão da produção não autorizada, combate ao tráfico e crimes

conexos, assim como à corrupção, à lavagem de dinheiro, crime organizado e tráfico de drogas.

O Funad é administrado pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad/MJSP), integrante

do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas (Sisnad – Lei nº 11.343/2006). Em 2019 foi instituído um

Banco de Projetos (Portaria nº 18/Senad) e estabelecidas diretrizes e orientações para a apresentação

de projetos, com o objetivo de reunir as propostas habilitadas, por órgãos de segurança pública de

todas as esferas, relacionados à redução de oferta de drogas.

O Banco de Projetos tem como objetivo receber propostas em caráter permanente e contínuo, com

linhas de atuação no fomento de políticas públicas sobre drogas relacionadas à difusão de

conhecimentos sobre crimes, delitos e infrações referentes a drogas ilícitas, combate ao tráfico de

drogas e crimes conexos, por meio de recuperação de ativos que financiem ou sejam resultado de

atividades criminosas.

A seleção das propostas prioriza projetos que tenham como objetivo a desarticulação financeira de

organizações criminosas relacionadas ao tráfico de drogas, a implementação de ações para a detecção

de drogas visando dissolver organizações criminosas, a apreensão e destruição de substâncias

proscritas, incluindo ações com cães farejadores, e o reaparelhamento dos órgãos de segurança

pública.

Não podem integrar o banco propostas com valor menor que R$ 500.000,00, atividades com objeto

relacionado a pagamento de custeio continuado e propostas com execução de obras e serviços de

engenharia, exceto se for por descentralização interna de recursos, desde que o proponente comprove

capacidade técnica e operacional para a execução. O financiamento dos projetos depende de

disponibilidade orçamentária e todo o processo é feito por meio da Plataforma +Brasil.



Polícias Militares Perícias Oficiais Polícias Civis

R$ 4,3 Milhões
 

Instituição: PRF

Construção do Centro de
Desenvolvimento de Cães de
faro no complexo Sede em
Brasília/DF.

R$ 6 Milhões
 

Instituição: PC-PR

Aquisição de 52 viaturas para
o enfrentamento ao tráfico
de drogas. 

R$ 3,7 Milhões
 

Instituição: PF

Aquisição de 40 viaturas 
 para o Grupo de Repressão a
Entorpecentes.

QUEM JÁ CONSEGUIU RECURSOS?

COMO APRESENTAR UM PROJETO?

ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
Baixe e preencha o Formulário Plano de Trabalho seguindo as instruções nele contidas.

ENVIO À SENAD PARA ANÁLISE

Encaminhe o Formulário via peticionamento eletrônico, acompanhado de ofício expedido
pelo órgão que tenha competência para firmar o instrumento.

HABILITAÇÃO E INCLUSÃO NO BANCO DE PROJETOS
A habilitação, ou não, do projeto será comunicada ao proponente por meio de
manifestação no próprio processo de peticionamento eletrônico SEI! MJSP.

APROVAÇÃO E CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO

Uma vez incluída no Banco de Projetos, a proposta pode ser selecionada de acordo com a
disponibilidade financeira do fundo e, em seguida, seguem os trâmites para a formalização

do termo referente ao repasse financeiro.

QUEM PODE ACESSAR O RECURSO?

https://www.justica.gov.br/sua-protecao/politicas-sobre-drogas/arquivo-manual-de-avaliacao-e-alienacao-de-bens/formulario-plano-de-trabalho.xlsx/view
https://www.justica.gov.br/sua-protecao/politicas-sobre-drogas/arquivo-manual-de-avaliacao-e-alienacao-de-bens/formulario-plano-de-trabalho.xlsx/view
https://www.justica.gov.br/sua-protecao/politicas-sobre-drogas/arquivo-manual-de-avaliacao-e-alienacao-de-bens/como-apresentar-um-projeto-a-senad/
https://www.justica.gov.br/sua-protecao/politicas-sobre-drogas/arquivo-manual-de-avaliacao-e-alienacao-de-bens/como-apresentar-um-projeto-a-senad/
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/6a0d05e6-632a-455a-b368-be83713f973d/page/Sca9
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/6a0d05e6-632a-455a-b368-be83713f973d/page/Sca9
https://www.justica.gov.br/sua-protecao/politicas-sobre-drogas/arquivo-manual-de-avaliacao-e-alienacao-de-bens/formulario-plano-de-trabalho.xlsx/view


FUNDO DE DEFESA DOS
DIREITOS DIFUSOS 

O Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), criado pela Lei nº 7.347/1985 e regulamentado pela Lei nº
9.008/1995, tem como missão a defesa e a recomposição de danos causados a direitos difusos e

coletivos, é administrado pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), órgão do Ministério da

Justiça e Segurança Pública (MJSP) e gerido Conselho Federal do Fundo de Defesa de Direitos Difusos

(CFDD), órgão colegiado responsável pela seleção dos projetos a serem financiados com os recursos do

fundo.

As receitas que compõem o fundo são oriundas de processos judiciais e administrativos, ou seja, as

verbas decorrem, em sua maioria, da ocorrência de dano a direito difuso ou coletivo, direcionadas ao

fundo pelo Ministério Público das esferas federal, estadual e distrital, bem como pela Secretaria Nacional

do Consumidor e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), diferente de outros fundos

que são compostos, principalmente, por recursos oriundos da arrecadação de tributos federais.

A seleção de projetos é feita por meio da publicação de editais de chamamento público, com critérios

condicionantes previamente estabelecidos, devendo as propostas serem cadastradas na Plataforma

+Brasil do Governo Federal, com aporte mínimo de 500.000,00, excluindo a contrapartida, e prazo máximo

de execução de 36 meses, prorrogáveis por mais 12 meses. Todo o processo de seleção é virtual e

nenhum documento físico é aceito pelo órgão gestor.

Os entes federativos interessados em acessar os recursos do FDD devem apresentar Planos de Trabalho

voltados ao atendimento da finalidade do edital, sendo obrigatório o enquadramento em, pelo menos,

uma linha temática a ser expressamente apontada pelo proponente.

Os eixos e linhas temáticas do FDD são: I - Promoção da recuperação, conservação e preservação do meio

ambiente; II - Proteção e defesa do consumidor; III - Promoção e defesa da concorrência; IV - Patrimônio

cultural brasileiro; e V – Outros direitos difusos e coletivos, o qual contempla igualdade racial, prevenção

e combate à violência contra a mulher e outros, sendo que esse eixo poderia ser agrupado em questões

de vulnerabilidade social e improbidade administrativa.



QUEM JÁ CONSEGUIU RECURSOS?

COMO APRESENTAR UM PROJETO?

ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
Baixe e preencha o Formulário Plano de Trabalho, seguindo as instruções nele contidas.

ENVIO À SENACON PARA ANÁLISE

As propostas devem ser cadastradas diretamente na Plataforma +Brasil, programa n°
3090520200001 e enviadas para análise.

HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS
A Secretaria-Executiva do CFDD (SE/CFDD) organizará o recebimento dos Projetos e
realizará a análise acerca de sua habilitação, que será publicada no Diário Oficial da União e
no sítio eletrônico do FDD.

SELEÇÃO, APROVAÇÃO E CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO

Após a seleção dos projetos em sessão plenária do CFDD, a SE/CFDD adotará todas as
providências necessárias a regular celebração dos instrumentos de repasse.

QUEM PODE ACESSAR O RECURSO?

R$ 13 Milhões

Instituição: CBM-MS

Projeto destinado à prevenção e combate
a Incêndios em vegetação.

R$ 141,9 Milhões

Instituição: PRF

Projeto visando ações de policiamento,
fiscalização e combate aos crimes ambientais, de
prevenção, combate e erradicação do trabalho
escravo e infantil e da exploração de vulneráveis.

Polícias Militares Perícias Oficiais Polícias Civis

Corpos de Bombeiros MilitaresGuardas Municipais

https://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/direitos-difusos/selecao-em-andamento/anexos-editais/manual-de-elaboracao-de-projetos-fdd-2020.pdf
https://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/direitos-difusos/selecao-em-andamento/anexos-editais/manual-de-elaboracao-de-projetos-fdd-2020.pdf
https://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/direitos-difusos/selecao-em-andamento/Selecao-de-Projetos-2020-estados%20
https://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/direitos-difusos/selecao-em-andamento/Selecao-de-Projetos-2020-estados%20
https://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/direitos-difusos/selecao-em-andamento/anexos-editais/habilitacao-2020-estadual.pdf
https://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/direitos-difusos/selecao-em-andamento/anexos-editais/habilitacao-2020-estadual.pdf
https://www.justica.gov.br/sua-protecao/politicas-sobre-drogas/arquivo-manual-de-avaliacao-e-alienacao-de-bens/formulario-plano-de-trabalho.xlsx/view


 Principal ferramenta de fomento à cultura do Brasil, a Lei de Incentivo à Cultura contribui para que milhares de

projetos culturais aconteçam, todos os anos, em todas as regiões do país. Por meio dela, empresas e pessoas

físicas podem patrocinar exposições, shows, livros, museus, galerias e várias outras formas de expressão cultural,

abatendo o valor total ou parcial do apoio do Imposto de Renda. A lei também contribui para ampliar o acesso

dos cidadãos à cultura, já que os projetos patrocinados são obrigados a oferecer uma contrapartida social, ou

seja, eles têm que distribuir parte dos ingressos gratuitamente e promover ações de formação e capacitação

junto às comunidades. Criado pela Lei nº 8.313/1991, o mecanismo do incentivo à cultura é um dos pilares do

Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), que também conta com o Fundo Nacional de Cultura (FNC) e os

Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficarts). 

O proponente deve submeter a proposta à análise da Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania

para receber a chancela da Lei de Incentivo à Cultura. Se a proposta apresentada for aprovada, o produtor vai

poder captar recursos junto a apoiadores (pessoas físicas e empresas) oferecendo a eles a oportunidade de

abater aquele apoio do Imposto de Renda. O governo abre mão do imposto (renúncia fiscal) para que ele seja

direcionado à realização de atividades culturais. 

As instituições de segurança pública podem ser contempladas: em projetos de incentivo à formação

artística e cultural; fomento à criação artística; preservação e difusão do patrimônio artístico, cultural e

histórico; estímulo ao conhecimento de bens e valores culturais, e de apoio a outras atividades culturais e

artísticas. Ou seja, é possível propor a restauração ou construção de um centro cultural, planos anuais de

manutenção de espaços culturais, orquestras, museus, companhias de teatro e dança, construção de

bibliotecas e de projetos literários itinerantes, produção de shows, feiras, espetáculos, livros, festivais,

música, etc.

Atualmente, a Instrução Normativa (IN) nº 2, de 23 de abril de 2019 estabelece procedimentos para

apresentação, recebimento, análise, homologação, execução, acompanhamento, prestação de contas e

avaliação de resultados de projetos culturais financiados por meio do mecanismo de Incentivo Fiscal do

Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac).

INCENTIVO FISCAL DO PROGRAMA
NACIONAL DE APOIO À CULTURA
(PRONAC)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8313cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8313cons.htm


Após emissão do parecer técnico, o projeto cultural é apreciado pela Comissão Nacional de
Incentivo à Cultura (CNIC), órgão consultivo do Ministério da Cidadania, que homologa a
execução do projeto.

QUEM JÁ CONSEGUIU RECURSOS?

COMO APRESENTAR UM PROJETO?

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
 O proponente (responsável pelo projeto) insere uma proposta cultural no Sistema de Apoio às
Leis de Incentivo à Cultura (Salic), de forma eletrônica.

ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE

 O Ministério da Cidadania realiza a análise a partir de critérios objetivos estabelecidos pela
Lei nº 8.313/91 e pela IN em vigor. Se admitida, a proposta se transforma em projeto e recebe

autorização para captação de recursos incentivados, a partir de publicação no DOU.

ANÁLISE TÉCNICA E DO CNIC

DECISÃO FINAL

 O Ministro de Estado da Cidadania, em última instância, decide quanto à aprovação ou
rejeição do projeto cultural. Historicamente, por convenção, o ministério acompanha a

decisão do órgão consultivo.

QUEM PODE ACESSAR O RECURSO?

R$ 204 Mil

Projeto: 200 anos da Polícia Militar do Estado
do Rio de Janeiro.

O objetivo é a elaboração de dois livros que se
propõem a celebrar o Bicentenário por meio
de inédita e vasta iconografia que promoverá
uma história cultural da PMERJ.

R$ 1,4 Milhões

Projeto: Plano Anual do Museu de
Polícia Militar do Estado de São Paulo.
 
Tem como objetivo a manutenção das
atividades permanentes do Museu de
Polícia Militar.

CAPTAÇÃO
Após a aprovação do projeto, cabe ao proponente encontrar os patrocinadores que
apoiarão sua ideia. Quando conseguir captar 20% do valor total aprovado, autoriza-se iniciar
a execução da proposta conforme detalhado no projeto.

Diferentemente das outras iniciativas elencadas nesta cartilha, os órgãos do Susp não apresentam os
projetos diretamente. Para acessar os recursos do Pronac,  o proponente (pessoa física ou jurídica)
deverá comprovar a sua atuação na área cultural e sendo pessoa jurídica deverá possuir natureza
cultural, comprovada por meio da existência nos registros do CNPJ da instituição, de código de
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) relacionado à área cultural.

http://leideincentivoacultura.cultura.gov.br/
http://leideincentivoacultura.cultura.gov.br/como-funciona/#inscricao
http://leideincentivoacultura.cultura.gov.br/como-funciona/#inscricao
https://www.in.gov.br/web/dou/-/instru%C3%87%C3%83o-normativa-n%C2%BA-2-de-23-de-abril-de-2019-84797797
http://versalic.cultura.gov.br/#/projetos/090547
http://versalic.cultura.gov.br/#/projetos/164202
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/6a0d05e6-632a-455a-b368-be83713f973d/page/Sca9
http://leideincentivoacultura.cultura.gov.br/


  Além da captação de recursos federais, as Unidade Federativas poderão elaborar leis específicas para o

financiamento da segurança pública. Um exemplo de boa prática é a Lei Complementar Estadual nº 15.224,
de 10 de setembro de 2018, que criou o Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do

Estado do Rio Grande do Sul – PISEG/RS.

 O objetivo do Programa é possibilitar às empresas contribuintes de imposto sobre a circulação de

mercadorias e serviços - ICMS, estabelecidas no Estado do Rio Grande do Sul, a compensação de valores

destinados ao aparelhamento da segurança pública estadual, na forma de lei complementar, com valores

correspondentes ao ICMS a recolher, verificado no mesmo período de apuração de repasses.

 O Fundo Comunitário Pró-Segurança (criado pela Lei Estadual nº 15.104/18) é constituído dos seguintes

recursos: doações de pessoas físicas e jurídicas de Direito Público e Privado, subvenções e auxílios de

entidades de qualquer natureza, recursos oriundos de convênios ou termos de cooperação, receitas

provenientes de concursos de prognósticos, saldo positivo do fundo referente a exercícios anteriores, os

provenientes da exploração econômica do público dos órgãos vinculados à segurança pública, por meio de

locação, arrendamento, permissão ou concessão remunerada de uso, os decorrentes do PISEG/RS a título de

fomento, para financiamento exclusivamente de programas de prevenção na área de segurança pública e

outros recursos a ele destinados.

 A utilização destes recursos terá foco nas áreas de prevenção à violência, investigação, inteligência,

preservação da ordem pública, perícia criminal e ressocialização de apenados.

 A compensação de valores poderá ocorrer nas seguintes modalidades:

 I – Aporte de valores em projetos estaduais vinculados ao PISEG/RS, cuja finalidade é a aquisição de bens e

equipamentos para os órgãos de segurança pública; e

II – Aporte de valores sem vinculação a projetos do PISEG/RS, por meio de depósito no Fundo Comunitário

Pró-Segurança, nos termos da Lei nº 15.104, de 11 de janeiro de 2018. 

INCENTIVOS FISCAIS NA ESFERA
ESTADUAL



Polícias Militares Perícias Oficiais Polícias Civis

Corpos de Bombeiros MilitaresGuardas Municipais

Com a captação de recursos
junto à iniciativa privada, o
governo do Estado do Rio
Grande do Sul visa
aumentar, sobremaneira, os
investimentos para as
polícias e demais órgãos de
segurança pública, com a
compra de armamentos,
centrais de
videomonitoramento,
coletes balísticos,
equipamentos de
rastreamento, de
informática, veículos e etc.

QUEM JÁ CONSEGUIU RECURSOS?

COMO APRESENTAR UM PROJETO?

ELABORAÇÃO DO PROJETO
O modelo do projeto está contido no anexo da cartilha do programa constante neste
link.

ENVIO  PARA ANÁLISE

Cabe ao Secretário-Executivo do PISEG/RS o recebimento dos projetos e avaliação
preliminar da regularidade, antes do envio para deliberação ao Conselho Técnico.

 

APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
O projeto aprovado pelo Conselho Técnico e homologado pelo Secretário de Estado da
Segurança Pública ficará aguardando a empresa contribuinte interessada para viabilizá-lo.

QUEM PODE ACESSAR O RECURSO?

ATENÇÃO!
A isenção fiscal no âmbito estadual para incentivo da segurança pública é uma possibilidade que ainda não
está disponível em todos as unidades federativas. As informações aqui inseridas como exemplo de boas
práticas são referentes ao Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública instituído no
Estado do Rio Grande do Sul. Antes de elaborar os projetos, os órgãos devem consultar se em sua região
existem iniciativas similares.

https://www.piseg.rs.gov.br/uploads/cartilha_PISEG.pdf
https://www.piseg.rs.gov.br/uploads/cartilha_PISEG.pdf


FONTES DE FINANCIAMENTO
DO PODER LEGISLATIVO
 Conforme o inciso II, do art. 48 da

Constituição Federal (CF), dentre as

atribuições do Congresso Nacional

está a de dispor sobre o orçamento

público, representando a atuação

indireta do povo na programação das

receitas e despesas, sendo que a sua

intervenção na Lei Orçamentária

Anual – LOA e demais providências é

efetivada por intermédio de

emendas, que destinam recursos às

prioridades das políticas públicas em

âmbito local, por meio da adequação

da proposta encaminhada pelo

Presidente da República, assim

aprimorando a alocação dos recursos

públicos.

 Previstas no § 3º do art. 166 da CF,

as emendas ao projeto de lei do

orçamento anual classificam-se em

individuais e coletivas, sendo as

individuais apresentadas pelos

parlamentares e as coletivas

apresentadas por Bancadas

Estaduais, Comissões Técnicas de

ambas as Casas e Relatores Setoriais,

destacados para darem pareceres

sobre assuntos específicos, divididos

em dez áreas temáticas do

orçamento, e pelos senadores e

deputados federais.

  As emendas são incorporadas ao texto final do

Orçamento aprovado pelo Congresso, conforme

apreciação dos parlamentares que pertencem à

Comissão Mista de Orçamento (CMO). Depois de

aprovado na CMO e em sessão plenária conjunta

do Congresso, o Orçamento é enviado ao

Executivo, para a sanção do Presidente da

República, transformando-se na LOA.
  
 A captação de recursos oriundos do Congresso

Nacional, por meio de propostas de emendas

parlamentares, surge como uma possibilidade para

suprir as necessidades estruturais dos integrantes

do Susp. Para tanto, faz-se necessário

compreender a forma como tais recursos estão

disponíveis, bem como desenvolver estratégias

para acesso a eles. 
 
 Assim, aqui estão algumas alternativas para

orientar os gestores e servidores da área da

segurança pública, de forma sintética e

simplificada, quanto aos mais importantes

aspectos, no sentido de buscar outras fontes de

recursos disponíveis no âmbito do Poder

Legislativo, além do orçamento ordinário. Vale

lembrar que este item não substitui o

conhecimento da legislação afeta, a qual é

conduzida nos termos do repertório específico.

Cabe ressaltar que as informações aqui descritas

são referentes ao Orçamento da União, sem

prejuízo das possibilidades de captação nos outros

entes federativos.



As Comissões, quer sejam as do Senado Federal ou da

Câmara dos Deputados,  mistas ou permanentes do

Congresso Nacional,  podem  apresentar até oito

emendas, sendo quatro de apropriação e quatro de

remanejamento ao projeto de LOA, desde que possuam

caráter institucional e representem interesse  nacional,

além de  estarem  de acordo com as competências da

comissão.

Outra modalidade de emendas é a de  relatoria,  produzida 

pelo deputado ou senador que, naquele determinado

ano, foi escolhido para produzir o parecer final sobre o

Orçamento – o chamado relatório geral.

 Há ainda as emendas dos relatores setoriais, 

destacados  para dar parecer sobre assuntos específicos

divididos em dezesseis  áreas temáticas do orçamento.

Todas as emendas são submetidas à votação da

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e

Fiscalização (CMO). 

Conforme o art. 26 da Resolução  nº 1/06-CN, as  dezesseis

 áreas temáticas são as seguintes:  Transporte; Saúde;

Educação e Cultura; Integração Nacional; Agricultura,

Pesca e Desenvolvimento Agrário; Desenvolvimento

Urbano; Turismo; Ciência e Tecnologia e Comunicações;

Minas e Energia; Esporte; Meio Ambiente; Fazenda e

Planejamento; Indústria, Comércio e Micro e Pequenas

Empresas; Trabalho, Previdência e Assistência Social;

Defesa e Justiça; e Presidência, Poder Legislativo, Poder

Judiciário, MPU, DPU e Relações Exteriores.

EMENDAS PARLAMENTARES

As emendas individuais são aquelas de autoria de

Senador ou Deputado  Federal , apresentadas

individualmente, com o limite de até 25 por parlamentar

e caráter impositivo, o que veda o contingenciamento

destes recursos, cuja dotação é de 1,2% da Receita

Corrente Líquida da União, dos quais 50% são

 destinados a ações e serviços públicos de saúde. 

As emendas coletivas derivam do consenso dos

parlamentares reunidos em comissões permanentes de

cada uma das Casas do Congresso Nacional – Emendas

de Comissão – ou dos parlamentares pertencentes à

mesma unidade da federação – Emendas de Bancada. 

Nestes termos, as Emendas de  Bancada também

possuem caráter impositivo e priorizam obras e serviços

de interesse dos  estados, sendo deliberadas em

consenso da Bancada com a Chefia do Executivo

Estadual, constituindo uma fonte de recursos

federais pelas instituições  que compõem o Susp, no

intuito de auxiliar no suprimento de suas necessidades

estruturais, que ensejem uma maior disponibilidade de

recursos dada a previsão contida no Art. 166. § 20, in

verbis, "As programações de que trata o § 12 deste

artigo, quando versarem sobre o início de investimentos

com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou

cuja execução já tenha sido iniciada, deverão ser objeto

de emenda pela mesma bancada estadual, a cada

exercício, até a conclusão da obra ou do

empreendimento."
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QUEM JÁ CONSEGUIU RECURSOS?

COMO APRESENTAR UM PROJETO?

APRESENTAÇÃO PARA PARLAMENTARES
O órgão deve formular seus projetos alinhados às ações do orçamento da União,
compilando um Banco de Projetos a ser apresentado aos parlamentares.

DESTINAÇÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO DA UNIÃO PARA O PROJETO

O parlamentar fará a indicação da emenda ao orçamento da União através do Sistema
Integrado de Planejamento e Orçamento.

PROPONENTE INCLUI A PROPOSTA NA PLATAFORMA  + BRASIL
Após aprovação do orçamento da União será disponibilizado o programa na Plataforma +
Brasil , no qual os documentos obrigatórios à proposta devem ser incluídos.

ANÁLISE TÉCNICA E APROVAÇÃO DA PROPOSTA

A  Senasp/MJSP fará a análise técnica-finalística da proposta, tanto em relação à aderência
à Política Nacional de Segurança Pública, quanto aos itens do Plano de Trabalho. Aprovada

a proposta, seguem os trâmites para celebração do convênio.

QUEM PODE ACESSAR O RECURSO?

R$ 39,2 mi
 

Convênio: 905771/2020
Objeto: Fortalecer os órgãos
de Segurança Pública do
Estado de Alagoas por meio
da aquisição de aeronave e
viaturas policiais.

R$ 1,4 mi
 

Convênio: 905657/2020
Objeto: Estruturar o Corpo
de Bombeiros Militar do
Estado de Goiás através da
construção de uma unidade
operacional no município de
São Luís de Montes Belos.

R$ 1,5 mi
 

Convênio: 905071/2020
Objeto: Fortalecer a Guarda
Municipal do município de
Corumbá/MS, por meio da
ampliação do sistema de
videomonitoramento de
vias públicas.

https://legado.justica.gov.br/Acesso/acoes-e-programas/cartilha/cartilha_emendasparlamentares-versao-final-site-mjsp.pdf
https://drive.google.com/file/d/1hu572MAZypXbHAzGHSMd9Rd7tmBIEGjQ/view?usp=sharing
https://idp.plataformamaisbrasil.gov.br/idp/
https://legado.justica.gov.br/Acesso/acoes-e-programas/cartilha/cartilha_emendasparlamentares-versao-final-site-mjsp.pdf
https://idp.plataformamaisbrasil.gov.br/idp/
https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=879441&destino=https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=878748&destino=
https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=879441&destino=https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=878748&destino=
https://drive.google.com/file/d/1hu572MAZypXbHAzGHSMd9Rd7tmBIEGjQ/view?usp=sharing


A Política Institucional do Poder Judiciário

na utilização dos recursos oriundos da

aplicação de prestação pecuniária, foi

definida pela Resolução nº 154 de 13 de

julho de 2012, do Conselho Nacional de

Justiça - CNJ, fruto, dentre os fatores que a

justificam, da necessidade de uniformizar

as práticas para o fomento à aplicação da

pena de prestação pecuniária em

substituição à prisão, como condição da

suspensão condicional do processo ou

transação penal, visando melhor

fiscalização do emprego dos valores

recebidos pelas instituições beneficiárias.

Neste contexto, o manejo e a destinação

desses recursos, que são públicos, devem

ser norteados pelos princípios

constitucionais da Administração Pública,

previstos, dentre outros dispositivos, no

caput do art. 34, da Constituição Federal de

1988, sem olvidar da indispensável e formal

prestação de contas perante a unidade

gestora, sob pena de responsabilidade,

ficando assegurada a publicidade e

transparência na destinação dos recursos.

Por fim, as aplicações de penas pecuniárias

no Poder Judiciário possibilitam uma

alternativa para captação de recursos

existentes.

Ainda, as instituições públicas ou privadas

podem servir como beneficiárias das

prestações pecuniárias convertidas em

sentença penal condenatória (artigos 43 a

45 do Código Penal), bem como, daquelas

estabelecidas no art. 89 da Lei nº
9.099/1995.

FONTES DE FINANCIAMENTO
DO PODER JUDICIÁRIO



Frequentemente ocorrem condenações de pessoas decorrentes de crimes praticados e elas

são realizadas pelos Juízos singulares da Justiça Criminal, que são distribuídos por comarcas.

Entre as condenações possíveis, existem as penas pecuniárias.

Os recursos oriundos dessas penas são gerenciados pelos Juízos das Comarcas competentes,

cuja norma geral da política de destinação consta na Resolução nº 154/2012 do Conselho

Nacional de Justiça (CNJ). Cada Tribunal de Justiça regulamenta a resolução, adaptando-a à

realidade local.

Tal política disciplina que os recursos arrecadados devem ser transferidos para financiar

projetos oriundos de instituições públicas e privadas com finalidade social e sem fins

lucrativos.

Não existe limitação de valores por instituição na norma do CNJ, ficando sob a

regulamentação do edital de cadastramento de instituições, publicado anualmente. Esse edital

disciplina sobre as regras para a obtenção, utilização e prestação de contas dos recursos.

Para participar da seleção de captação destes recursos, o órgão deve elaborar projeto que

esteja em consonância com o edital publicado e submetê-lo ao juízo da comarca responsável.

Os interessados devem procurar o Tribunal de Justiça do Estado para obter informações sobre

quais comarcas gerenciam esses recursos. Após isso, verificar nessas comarcas o período de

divulgação do edital e as regras geralmente aplicadas, no intuito de realizar seu planejamento

com a antecedência necessária.

RECURSOS ORIUNDOS DA
APLICAÇÃO DE PENA DE
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PELA
JUSTIÇA CRIMINAL
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Gapa (Grupo de Apoio às Polícias de Atibaia) é uma
associação civil sem fins lucrativos, que recebe
valores oriundos de penas pecuniárias do Poder
Judiciário, além de contribuições de empresários e as
reverte para as forças policiais.

QUEM JÁ CONSEGUIU RECURSOS?

COMO APRESENTAR UM PROJETO?

PUBLICAÇÃO DE EDITAL PELA COMARCA COMPETENTE
O órgão deve verificar quais comarcas do seu estado gerenciam tais recursos e ficar
atento aos editais publicados por elas. O diálogo frequente com os gestores da
comarca é fundamental.

ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO DO PROJETO

Após a publicação do edital de transferência dos recursos, o órgão deverá elaborar o projeto,
encaminhando-o ao juiz competente na forma estabelecida no edital.

SELEÇÃO DOS PROJETOS PELO JUIZ DESIGNADO

Da forma estabelecida no edital, o juiz da comarca decidirá sobre os projetos aprovados
para receberem os recursos. 

LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

Sendo aprovado o projeto, os recursos serão transferidos para a conta informada pelo
proponente, podendo recair sobre pessoa física ou jurídica.

QUEM PODE ACESSAR O RECURSO?

O Corpo de Bombeiros Militar do RN já
realizou a captação de recursos e os utilizou
para a compra de materiais para o programa
Bombeiro Mirim e para a aquisição de
equipamentos para a atuação operacional. 

http://www.prefeituradeatibaia.com.br/wp-content/uploads/2018/08/Apresenta%C3%A7%C3%A3o-GGI-SSP.pdf


Similar ao que ocorre com a justiça comum, abordado no item acima, a justiça do trabalho também gerencia

os recursos arrecadados das penas pecuniárias aplicadas, no entanto sem regulamentação.

Esses recursos podem ser destinados para custear projetos elaborados pelos órgãos de segurança. Os

projetos devem estar alinhados às políticas dos Tribunais do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho,

titulares das ações judiciais que ensejam as multas.

Não existe limitação de valores por instituição, visto a ausência de normas. Aqui também não há publicação

de edital para disciplinar as regras de repasse desses recursos.

Para tentar captar o recurso, o órgão precisa entrar em contato com o Ministério Público do Trabalho de sua

região e iniciar as tratativas, no intuito de alinhar seus projetos e levá-los à apreciação deste órgão. O contato

com os procuradores do trabalho, a fim de buscar informações sobre as ações que estão em iminência de

pagamento de multas, também é uma conduta interessante.

Sendo aprovado o projeto e verificada a existência de ações judiciais cujos valores das penas são aptos a

custeá-lo, o juízo do trabalho competente aborda a utilização dos recursos pelo órgão proponente, que

poderão ser transferidos diretamente ao proponente, ou os bens necessários adquiridos e transferidos pela

própria pessoa condenada para o proponente.

RECURSOS ORIUNDOS DA
APLICAÇÃO DE PENAS
PECUNIÁRIAS PELA JUSTIÇA DO
TRABALHO
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O Comitê Interinstitucional Gestor de Ações
Afirmativas, formado pelo Tribunal Regional do
Trabalho (TRT) de Mato Grosso, Ministério Público do
Trabalho (MPT) e Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) destinou R$ 1,05 milhão para compra de
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os
profissionais da segurança pública do Estado do
Mato Grosso.

QUEM JÁ CONSEGUIU RECURSOS?

COMO APRESENTAR UM PROJETO?

MONITORAMENTO DOS PROCESSOS QUE RESULTARÃO EM MULTAS TRABALHISTAS
 O órgão interessado deverá manter contato frequente com o Ministério Público do
Trabalho de sua região, a fim de monitorar os processos judicias que incidirão em multas
trabalhistas.

ELABORAÇÃO DO PROJETO

Após o alinhamento do órgão interessado com o Ministério Público do Trabalho sobre a
transferência dos recursos e sua finalidade, o solicitante deverá elaborar projeto de

captação de recursos e submetê-lo  à aprovação.

LIBERAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos serão transferidos ao órgão solicitante de duas formas: (1) através de  depósito
em conta informada no projeto ou (2) a pessoa condenada na ação judicial  adquire o
objeto solicitado e o transfere para o órgão da segurança pública.

QUEM PODE ACESSAR O RECURSO?

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Rio Grande do Norte já  firmou parceria com o
Ministério Público do Trabalho para o
recebimento de recursos oriundos de multas
trabalhistas, cujos recursos foram aplicados
na área de proteção ambiental da corporação.

http://www.mt.gov.br/-/14070798-governo-vai-receber-recursos-para-compra-de-epis-destinados-as-forcas-de-seguranca


Além das fontes existentes na Administração Pública
Direta, existem ainda opções de captação de recursos
na Administração Pública Indireta, bem como, com a
sociedade em geral.

FONTES EM OUTRAS ÁREAS



Os órgãos ou institutos ambientais estaduais, por possuírem finalidades comuns com alguns órgãos da

segurança pública e serem, geralmente, órgãos arrecadadores de taxas diversas, são uma possível fonte de

financiamento da segurança pública.

Em virtude desses interesses comuns, como a preservação do patrimônio ambiental através do rápido

combate a incêndios, à prevenção de crimes ambientais, entre outros, é possível que haja transferências

voluntárias de recursos, por meio dos termos de parcerias firmados que tenham por objetivo o atingimento de

resultados almejados por ambos os partícipes, ou seja, com o intuito de que interesses convergentes sejam

perseguidos.

Quando se trata de órgãos ambientais, pertencentes à Administração Direta do Estado, a parceria envolve

apenas uma pessoa jurídica, que é o próprio Estado. Caso estejam envolvidas instituições pertencentes à

Administração Indireta, como é o caso das autarquias, a situação se apresenta diante de uma parceria entre

pessoas jurídicas distintas.

Após a elaboração de projeto que tenha objetivos em comum com os órgãos/institutos ambientais, o órgão

da segurança pública proponente deve iniciar as tratativas, no intuito de firmamento da parceria. Sendo

aprovado o projeto e realizada a transferência dos recursos para a segurança pública, a execução do objeto

da parceria é iniciada. Após o encerramento do acordo, o órgão da segurança pública que recebeu os

recursos deve prestar contas da utilização dos recursos e do atingimento dos objetivos traçados.

Não existe definição de valores para tais transferências, ficando sob o alvitre das autoridades envolvidas.

Como exemplo, é possível citar a transferência voluntária de recursos ocorrida entre o   Instituto de

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, Autarquia Estadual, e o

Corpo de Bombeiros Militar do RN, ocorrida em 2012-2013, na qual foi possível a aquisição de viaturas e

equipamentos, que viabilizaram a criação e execução da Operação Abrace o meio Ambiente (AMA).

TERMO DE COOPERAÇÃO COM
ÓRGÃOS AMBIENTAIS ESTADUAIS
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Termo de Cooperação Técnica e Financeira
entre Secretaria do Meio Ambiente, Instituto
Ambiental do Paraná e o Batalhão de Polícia
Ambiental da Polícia Militar do Paraná para
integrar atividades de fiscalização
ambiental.

O Corpo de Bombeiro Militar do RN firmou convênio com o 
 Instituto do Meio Ambiente do RN (Idema),  com a
finalidade de combater incêndios florestais no período de
outubro a janeiro. Com a parceria, o órgão adquiriu veículos
de combate a incêndios florestais, caminhonetes,
equipamentos, EPIs, etc.

QUEM JÁ CONSEGUIU RECURSOS?

COMO APRESENTAR UM PROJETO?

IDENTIFICAÇÃO DA OPORTUNIDADE
O órgão interessado deverá analisar as diretrizes orçamentárias e o planejamento
estratégico do órgão ambiental para identificar um programa que guarde congruência
de interesses entre ambos e que, a partir desse, os recursos possam ser transferidos.  

ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO AMBIENTAL  

Ciente do programa em comum, o órgão interessado elaborará  projeto que atenda às
finalidades do programa do órgão ambiental de órgão solicitante.

SELEÇÃO DOS  PROJETOS
Via de regra, não existe uma metodologia de seleção de projetos, cabendo a articulação da
gestão do órgão interessado com os da instituição ambiental - além de outras autoridades
pertinentes - o sucesso do firmamento da parceria.

LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos  orçamentários serão transferidos da instituição ambiental para o orçamento
do órgão interessado, que o executará conforme sua rotina habitual. 

QUEM PODE ACESSAR O RECURSO?

http://www.pmpr.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-01/Convenio%20-%20SEMA%20X%20IAP%20X%20BPAmb%20FV%20-%20FISCALIZA%C3%87%C3%83O.pdf
http://www.pmpr.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-01/Convenio%20-%20SEMA%20X%20IAP%20X%20BPAmb%20FV%20-%20FISCALIZA%C3%87%C3%83O.pdf


 Há a possibilidade de captação de recursos junto a organismos internacionais de financiamento que

tenham acordo com o Brasil. Compete ao Secretário Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais

do Ministério da Economia autorizar a preparação de programas/projetos do setor público com apoio de

natureza financeira de fontes externas, mediante prévia manifestação da Comissão de Financiamentos

Externos (Cofiex), órgão colegiado, integrante da estrutura do Ministério da Economia, conforme disposto no

art. 7º, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017.

 O acordo entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a República Federativa do Brasil, por

intermédio do Ministério da Economia com a interveniência e anuência do Ministério da Justiça e Segurança

Pública, destina-se a formalizar os termos e as condições para o estabelecimento de uma Linha de Crédito

Condicional para Projetos de Investimento (CCLIP) para o Programa Pró-Segurança. Tal linha de crédito tem

como objetivo o financiamento de projetos especificamente voltados para a prevenção à violência,

modernização policial, justiça e reinserção social.

 O Governo da Alemanha, com a finalidade de incentivar a produtividade de suas indústrias, firmou com o

Brasil um Acordo de Cooperação para a oferta de linhas de financiamento para a importação de

equipamentos técnicos fabricados pelo parque industrial germânico. O financiamento pode ser utilizado para

a aquisição de equipamentos para a área de segurança pública e defesa civil, incluindo sistemas

criptografados de comunicação, centro móvel de comunicações, comando e controle, armas não letais,

sistemas de vigilância, quaisquer tipos de viaturas, helicópteros, monitores móveis e fixos de RX,

equipamentos de visão noturna, sensores, bloqueio de celulares, equipamentos específicos tipo: laboratórios

de DNA, hospital de campanha, pesquisas, logística de segurança pública e saúde dentre inúmeros produtos

do parque industrial alemão.

Detalhes das linhas de crédito disponíveis podem ser acessados através da Coordenação-Geral de

Financiamentos Externos da Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais do Ministério da Economia -

Telefones: (61) 2020-4463/4464; e-mail: sain.cogex@economia.gov.br 

FINANCIMENTO INTERNACIONAL

mailto:sain.cogex@economia.gov.br
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QUEM JÁ CONSEGUIU RECURSOS?

COMO APRESENTAR UM PROJETO?
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO À COFIEX
Os pleitos para solicitação de autorização de preparação de programas/projetos à Cofiex
deverão ser feitos, via internet, através do Sistema de Gerenciamento Integrado da SAIN– SIGS.

APRECIAÇÃO DA PROPOSTA PELA COFIEX

A Cofiex reúne-se periodicamente para apreciar os pleitos de financiamento externos, e
suas deliberações são tomadas por unanimidade, por meio de resoluções firmadas pelo

seu presidente.

PREPARAÇÃO DO PROGRAMA/PROJETO
Aprovado o pleito pela Cofiex, terá início o processo de preparação do programa/projeto
pelo agente financiador e o mutuário. O agente financiador realiza missões técnicas com o
objetivo de preparar o programa/projeto com o mutuário. 

NEGOCIAÇÃO DAS MINUTAS CONTRATUAIS 

As reuniões de negociação são realizadas a partir de convite da SAIN/ME ao agente
financiador e aos demais entes participantes (STN/ME, PGFN/ME e mutuário, incluindo

representante de sua área jurídica).

QUEM PODE ACESSAR O RECURSO?

R$ 52 Milhões

Programa Integrado de Prevenção e Redução
da Violência- Prévio do Estado do Ceará.
Objetiva qualificar a atuação governamental
na realização de ações de prevenção social e
segurança pública, na perspectiva de redução
de vulnerabilidades e de violências.

R$ 56 Milhões

Projeto "Estado Presente" do Estado do
Espírito Santo. 
Tem como objetivo geral contribuir para a
redução dos elevados índices de crimes
violentos entre jovens de 15 a 24 anos nas
regiões de maior vulnerabilidade social e,
historicamente, mais atingidos pela violência.

CONTRATAÇÃO DO FINANCIAMENTO
Cumpridas as providências prévias à contratação da operação de crédito externo, a
PGFN/ME,  prepara a autorização do Ministro da Economia para a contratação da operação
de crédito externo e/ou para a concessão de garantia da União ou Unidade Federativa.

https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/manual-de-financiamento-externos.pdf
http://www.sigs.planejamento.gov.br/sgs
http://www.sigs.planejamento.gov.br/sgs
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/manual-de-financiamento-externos.pdf
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/6a0d05e6-632a-455a-b368-be83713f973d/page/Sca9



