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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

 

PORTARIA SEOPI Nº 2, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019
 

 

  

Institui Grupo de Trabalho no âmbito da
Secretaria de Operações Integradas, com a
finalidade de examinar e formular Plano de
Trabalho detalhado a fim de analisar a
possibilidade de implantar o Sistema Nacional
de Atuação Integrada (SINAI), bem como
estabelecer Procedimentos administrativos e
operacionais de atuação integrada com base na
Doutrina nacional de Atuação Integrada de
Segurança Pública (DNAISP).

O SECRETÁRIO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS, no uso das atribuições que lhe conferem o art.
87 da Cons�tuição, e considerando o disposto no Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019, e nos termos
da Portaria n.º 1008, de 25 de abril de 2019, resolve:

Art. 1º Fica ins�tuído Grupo de Trabalho (GT), no âmbito da Secretaria de Operações
Integradas do Ministério da Jus�ça e Segurança Pública, com a finalidade de examinar e formular Plano de
Trabalho detalhado a fim de analisar a possibilidade de implantar o Sistema Nacional de Atuação Integrada
(SINAI), bem como estabelecer Procedimentos Administra�vos e Operacionais de atuação integrada com
base na Doutrina Nacional de Atuação Integrada de Segurança Pública (DNAISP).

Art. 2º O Grupo de Trabalho será composto pelos Representares Ins�tucionais das Secretarias
de Segurança Pública e Órgãos Federais presentes, que compõem o Centro Integrado de Comando e Controle
Nacional, bem como por representantes, �tular e suplente, das seguintes Coordenações Gerais:

I - do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CGCICCN);

II - de Planejamento Operacional (CGPO);

III - de Operações Integradas (CGEOP);

IV - do Sistema Integrado de Coordenação, Comunicação, Comando e Controle
(CGSICC);

V - de Fronteiras (CGFRON); e

VI - de Combate ao Crime Organizado (CGCCO).

Boletim de Serviço em 03/12/2019 

REVOGADO
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§ 1º O GT poderá solicitar a par�cipação de outros representantes, inclusive de outras Pastas e
en�dades, públicas e privadas, além de pesquisadores e especialistas, quando necessários para o
cumprimento de sua finalidade, bem como criar comitês para o assessoramento técnico e suporte aos
trabalhos.

§ 2º A coordenação do GT caberá aos Representares Ins�tucionais das Secretarias de
Segurança Pública e Órgãos Federais presentes no CICCN.

Art. 3º A par�cipação dos integrantes no GT será considerada prestação de serviço público
relevante, não remunerada.

Art. 4º O GT submeterá à apreciação do Diretor de Operações para análise reguladora e,
somente após este feito, será encaminhado para análise e deliberação do Secretário de Operações
Integradas, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, prorrogável por igual período, se necessário, o relatório
final de trabalho que conterá a descrição das a�vidades desenvolvidas, a análise dos dados e das
informações e, conforme o caso, a proposição de encaminhamentos.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 
 

ROSALVO FERREIRA FRANCO 
Secretário de Operações Integradas do Ministério da Jus�ça e Segurança Pública

Documento assinado eletronicamente por Rosalvo Ferreira Franco, Secretario(a) de Operações
Integradas, em 03/12/2019, às 15:40, 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 10392358 e o código CRC 56B6529F  
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.
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