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12168485 08011.000199/2019-77

Ministério da Jus�ça e Segurança Pública

 

PORTARIA SE Nº 880, DE 16 DE JULHO DE 2020

  

Altera o Anexo II da Portaria nº 1.660, de 21 de outubro de
2019, alterado pela Portaria nº 139, de 4 de fevereiro de 2020,
que fixa as metas ins�tucionais globais e intermediárias para a
avaliação de desempenho ins�tucional, do Ministério da Jus�ça
e Segurança Pública.

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO ADJUNTO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere
o inciso XVII do art. 1º da Portaria nº 77, de 17 de janeiro de 2020, do Ministério da Jus�ça e Segurança Pública, considerando o disposto no
Decreto nº 7.133, de 19 de março de 2010, e na Portaria nº 255, de 25 de maio de 2013, do Ministério da Jus�ça e Segurança Pública, resolve:

Art.  1º Alterar o Anexo II da Portaria nº 1.660, de 21 de outubro de 2019, alterado pela Portaria nº 139, de 4 de fevereiro de
2020, do Ministério da Jus�ça e Segurança Pública, que passa a vigorar nos termos do Anexo desta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

WASHINGTON LEONARDO GUANAES BONINI

SECRETÁRIO-EXECUTIVO ADJUNTO

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LEONARDO GUANAES BONINI, Secretário(a)-Execu�vo(a) Adjunto(a), em
17/07/2020, às 15:42, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site h�p://sei.auten�ca.mj.gov.br informando o código verificador 12168485 e o código
CRC D1703740 
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site h�p://www.jus�ca.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo e tem validade de prova
de registro de protocolo no Ministério da Jus�ça e Segurança Pública.

 
 
 

ANEXO
(Altera o Anexo II da Portaria nº 1.660, de 2019, alterada pela Portaria n° 139, de 2020)

 
 

"...........................................................................................................................................................................................
 

META INTERMEDIÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SENASP

Indicador Finalidade  Fórmula de Cálculo
Unidade

de
Medida

Meta
prevista 

Quan�dade de Relatórios
de Monitoramento de

Projeto – RMP elaborados.

Verificar o desempenho da Unidade no tocante ao
acompanhamento de projetos desenvolvidos pela Unidade, por

meio da apresentação de Relatórios de Monitoramento de Projeto.

Somatório dos Relatórios de
Monitoramento de Projeto – RMP

elaborados e entregues pelas
Diretorias.

Unidade 18

 

META INTERMEDIÁRIA DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - SEOPI

Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo
Unidade

de
Medida

Meta
prevista 

Quan�dade de Operações
Integradas de Segurança

Verificar o número de operações integradas a se realizar no
período de 10 meses, com ênfase no fortalecimento

Somatório das operações realizadas com
seus respec�vos relatórios gerais,

Unidade 12

Boletim de Serviço em 17/07/2020

http://sei.mj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
http://justica.gov.br/Acesso/sistema-eletronico-de-informacoes-sei
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Pública. do enfrentamento à criminalidade com enfoque em
organizações criminosas, corrupção, lavagem de dinheiro

e atuação na faixa de fronteira, bem como na realização de
eventos programados.

pontuando todos os ciclos do processo, os
resultados alcançados e as ações a serem

consolidadas e/ou melhoradas.

Quan�dade de
documentos de

Inteligência de Segurança
Pública produzidos.

Monitorar o número de documentos de inteligência produzidos
a fim de assessorar no combate à criminalidade, com foco nos
seguintes temas: organizações criminosas, sistema prisional,
homicídio, tráfico de drogas e armas, movimento paredista,

roubo de carga, roubo a banco, faixa de fronteira, pesquisa de
segurança e pedofilia.

Somatório dos dados do sistema interno
de controle de produção de documentos

de inteligência da DINT/SEOPI.
Unidade 500

 
 .................................................................................................................................................................. (NR)"

 
META INTERMEDIÁRIA DA SECRETARIA DE GESTÃO E ENSINO EM SEGURANÇA PÚBLICA - SEGEN

Indicador Finalidade  Fórmula de Cálculo
Unidade

de
Medida

Meta
prevista 

Quan�dade de
Pareceres/Notas Técnicas de

Prestação de Contas de
Instrumentos de Repasse

produzidos

Verificar o desempenho da Unidade no tocante à produção de
Pareceres/Notas Técnicas de análise de prestações de contas

de instrumentos de repasse

Somatório dos Pareceres/Notas Técnicas
de análise de prestação de contas. Unidade 400

Quan�dade de cer�ficações
de ações educacionais

emi�das pela Secretaria de
Gestão e Ensino em

Segurança Pública - SEGEN

Verificar o desempenho da Unidade no tocante à quan�dade
de cer�ficados emi�dos aos profissionais integrantes do

Sistema Único de Segurança Pública, em capacitações
ofertadas pela SEGEN, por meio das modalidades de ensino a

distância e ensino presencial.

Somatório de cer�ficados emi�dos em
capacitações (EaD e presenciais)

ofertadas pela SEGEN.
Unidade 75.000

 

Referência: Processo nº 08011.000199/2019-77 SEI nº 12168485


