PROGRAMA: JUSTIÇA, CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA
OBJETIVO 1044: Aperfeiçoar a coordenação estratégica e a atuação
integrada das forças de segurança pública e instituições parceiras.
Caracterização:
A Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP, órgão do Ministério da
Justiça, tem como atribuições definir, implementar e acompanhar a execução
da Política Nacional de Segurança Pública, incluindo os programas de
prevenção e controle da violência e da criminalidade. Assim, a SENASP vem
aperfeiçoando a coordenação estratégica, a atuação dos órgãos de segurança
pública por meio de uma rede sistêmica de integração, difundindo a experiência
exitosa empregada nos grandes eventos realizados no Brasil, bem como a
sistematização, gradativa, dos dados de segurança pública no âmbito do
Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre
Drogas - SINESP.
Essa rede sistêmica de integração será formalizada através de um Sistema
Integrado de Segurança Pública, que agregará toda metodologia, protocolos,
doutrina, procedimentos de atuação interagências, bem como os Gabinetes de
Gestão Integrada e os Centros Integrados de Comando e Controle, visando dar
sequência no cotidiano da segurança pública da população brasileira, o
sucesso reconhecido internacionalmente de integração das instituições e dos
profissionais que atuaram na Segurança da Copa do Mundo de 2014.
A gestão, a implementação, a execução, o acompanhamento e a avaliação das
políticas públicas são imprescindíveis para a otimização de recursos e emprego
de meios no âmbito da segurança pública. Assim, o SINESP se constitui em
ferramenta para a coleta, a análise, a integração e a interpretação de dados e
informações de segurança pública, além de gerar a estatística balizadora do
planejamento operacional das polícias, possibilita o estudo deste fenômeno
social, contribuindo na definição de indicadores e melhorando a gestão das
políticas públicas de segurança, visando, em última instância, a redução dos
índices de violência e criminalidade.
Para que a atuação integrada das forças de segurança pública atinja seus
objetivos, se faz necessário induzir a formação, a capacitação continuada e a
valorização dos seus agentes, desenvolvendo e fomentando ações voltadas
para a educação, o aprimoramento do processo ensino-aprendizagem, a
melhoria das condições de trabalho e promoção dos direitos humanos, nos
cursos presenciais e a distância, estritamente relacionados com as orientações
da Matriz Curricular Nacional, visando a melhoria na prestação do serviço à
sociedade brasileira, além de contribuir com a redução da criminalidade
violenta, em especial, os índices de homicídio.

Isso posto, a criação da Escola Nacional de Altos Estudos em Segurança
Pública – ENAESP, tem por objetivo ampliar a educação profissional, por meio
de cursos de graduação tecnológica em segurança pública, cursos livres,
especializações e convênios com outras instituições de ensino superior.
Também dará continuidade e ampliará o acesso gratuito dos profissionais de
segurança pública aos cursos de pós-graduação lato sensu, visando à
qualificação e especialização dos recursos humanos da área em comento, a
produção de artigos científicos e monografias sobre o tema.
No campo da produção do conhecimento, a criação do Centro de Excelência
em Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas – CEINESP,
tem como missão a promoção de estudos, pesquisas e avaliações relacionadas
à Segurança Pública e à violência com o objetivo de subsidiar a formulação,
implementação e monitoramento de políticas públicas, bem como garantir a
produção de informações e conhecimentos nestas áreas claros e confiáveis
aos gestores, pesquisadores, policiais, servidores públicos e cidadãos.
No que se refere a valorização e qualidade de vida dos profissionais de
segurança pública, melhorar as condições relacionadas à gestão de recursos
humanos, gestão por competências, aprimoramento da comunicação interna,
adequação das jornadas de trabalho e garantia de equipamentos de proteção
individual e coletiva. Contribuir na análise e mapeamento das competências
profissionais por meio da pesquisa perfil, delimitando a atividade profissional e
respeitando suas especificidades, além da dignidade do trabalhador em
segurança pública.
Nessa linha de atuação, ainda temos programas de redução ou eliminação de
riscos, reabilitação e readaptação de profissionais feridos ou acidentados em
serviço ou em razão dele, e prevenção do estresse pós-traumático, além da
promoção de direitos humanos e qualidade de vida dos profissionais de
Segurança Pública, por meio de campanhas regulares, atendimento médico e
odontológico, realização de exames periódicos, programas de condicionamento
físico, orientação e suporte social e psicológico.
Para cumprir a implementação do Plano Nacional de Segurança em grandes
eventos, o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Extraordinária de
Segurança para Grandes Eventos – SESGE/MJ atua no planejamento,
coordenação e execução das operações de segurança, por meio da adequação
e melhorias tecnológicas dos Centros Integrados de Comando e Controle já
instalados, aquisição de equipamentos, capacitação de profissionais que
atuarão na segurança dos jogos, bem como a manutenção do processo de
integração entre órgãos e instituições de diferentes esferas de governo. A
expertise adquirida permite garantir que os padrões de integração dos órgãos
de Segurança Pública e Defesa Civil com uso de tecnologia para prevenção e

combate ao crime, observados durante a Copa do Mundo FIFA Brasil 2014,
sejam novamente aplicados e aprimorados para os Jogos Rio 2016.
Os Objetivos do PPA 2016-2019 estão harmonicamente alinhados e foram
desenhados com diversas ações e atividades com vistas à atuação coordenada
e integrada das forças de segurança pública, fortalecendo o enfrentamento à
criminalidade e, por conseguinte, visando a redução dos índices de homicídios,
especialmente aqueles que vitimizam as populações vulneráveis. Nessa
perspectiva, as ações do objetivo 1044 tornam-se imprescindíveis, constituindo
um lastro para o êxito dos objetivos 1039 e 1041.

