ISSN 1677-7042

Ano CXLVI N o- 164
Brasília - DF, quinta-feira, 27 de agosto de 2009
para as políticas públicas voltadas à promoção da segurança pública,
prevenção e repressão à violência e à criminalidade e atuar na sua
articulação e controle democrático.
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Atos do Poder Executivo
.
DECRETO N o- 6.950, DE 26 DE AGOSTO DE 2009

REVOGADO

Dispõe sobre a composição, estrutura, competências e funcionamento do Conselho
Nacional de Segurança Pública - CONASP,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição,
DECRETA:
Art. 1o O Conselho Nacional de Segurança Pública - CONASP, órgão colegiado permanente de natureza consultiva e deliberativa, instituído no âmbito do Ministério da Justiça, tem por finalidade, respeitadas as demais instâncias decisórias e as normas de
organização da administração pública, formular e propor diretrizes

II - o Secretário Nacional de Segurança Pública, que será o
seu Vice-Presidente;
III - nove representantes governamentais, incluindo representantes do Poder Público federal, estadual, do Distrito Federal e
municipal e do comando ou direção das forças policiais;
IV - nove representantes de entidades de trabalhadores da
área de segurança pública; e
V - doze representantes de entidades e organizações da sociedade civil na área de segurança pública.
§ 1o Os representantes descritos nos incisos III a V serão
designados pelo Ministro de Estado da Justiça, mediante indicação
dos respectivos órgãos ou entidades.
§ 2o Cada membro titular previsto nos incisos III a V possuirá um suplente, que somente será convocado no impedimento
justificado do respectivo titular, sendo garantido, em qualquer caso,
seu livre acesso às reuniões do CONASP.

§ 5o Poderão ser convidados a participar das reuniões do
CONASP, a juízo do seu Presidente, representantes de órgãos e entidades públicos e privados e técnicos, sempre que da pauta constar
temas de suas áreas de atuação.
§ 6o O Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o Conselho
Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público
poderão indicar, cada qual, um representante junto ao CONASP, com
direito a voz.
Art. 4o O CONASP reunir-se-á ordinariamente a cada bimestre e extraordinariamente sempre que convocado por seu Presidente, por iniciativa própria ou a requerimento de um terço de seus
membros.
Parágrafo único. As reuniões ordinárias serão convocadas
com antecedência mínima de sete dias úteis, com pauta encaminhada
juntamente com a convocação.
Art. 5o O CONASP formalizará suas deliberações de caráter
normativo por meio de resoluções, sujeitas à homologação do Ministro de Estado da Justiça e publicadas no Diário Oficial da União.
Parágrafo único. As deliberações que não possuam caráter
normativo independem de homologação ministerial.
Art. 6o O CONASP poderá instituir grupos temáticos e comissões temporários destinados ao estudo e elaboração de propostas
sobre temas específicos.
§ 1o O ato de criação dos grupos temáticos e comissões
definirá seus objetivos, sua composição e o prazo para conclusão de
seus trabalhos.
§ 2o Os grupos temáticos e comissões poderão convidar para
seus trabalhos quaisquer representantes de órgãos e entidades públicos e privados, bem como outros técnicos ou especialistas que
tenham afinidade com as matérias tratadas.
Art. 7o A Secretaria Nacional de Segurança Pública, a quem
compete exercer a função de Secretaria-Executiva do CONASP, prestará o apoio administrativo e os meios necessários à execução dos
seus trabalhos.
Parágrafo único. Para o cumprimento de suas funções, o
CONASP contará com recursos orçamentários e financeiros consignados no orçamento do Ministério da Justiça.
Art. 8o Poderão ser instituídas pelos Estados, Distrito Federal
e Municípios outras instâncias colegiadas que integrarão sistema descentralizado de deliberação sobre a segurança pública e a prevenção
da violência, nos moldes do CONASP, assegurada a proporção estabelecida nos incisos III a V do art. 3o.
Art. 9o A participação no CONASP, em quaisquer de suas instâncias, é considerada serviço público relevante e não será remunerada.

§ 3o A escolha de representantes prevista nos incisos IV e V
será aberta a todas as entidades e organizações cuja finalidade seja relacionada com as políticas de segurança pública, conforme convocação
pública e critérios objetivos previamente definidos pelo CONASP.

Art. 10. O regimento interno do CONASP disporá sobre sua
organização, funcionamento e atribuição de seus membros, observadas as disposições deste Decreto.

§ 4o O mandato dos integrantes do CONASP descritos nos
incisos IV e V será de dois anos.

Parágrafo único. O regimento interno do CONASP será aprovado por meio de resolução.
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Art. 11. Aos membros do CONASP a serem designados em 2009 não se aplica o disposto no
art. 3o e, excepcionalmente, seu mandato será de um ano, não admitida prorrogação.
§ 1o A Comissão Organizadora da I Conferência Nacional de Segurança Pública, constituída em
ato do Ministro de Estado da Justiça, deliberará e confirmará lista de órgãos, entidades e representantes
para composição do CONASP durante o mandato que se iniciará em 2009, a qual será submetida ao
Ministro de Estado da Justiça para designação.
§ 2o Durante o período do mandato iniciado em 2009, compete ao CONASP prioritaria-
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ORGAO : 03000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
UNIDADE : 03101 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

ANEXO I

CREDITO SUPLEMENTAR
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)

mente:
I - elaborar seu regimento interno, de acordo com o disposto no art. 10;
II - estabelecer os critérios para identificação dos órgãos e entidades da área de segurança
pública de que tratam os incisos III a V do art. 3o; e
III - estabelecer normas para o processo seletivo e convocar eleições para escolha das entidades
e organizações definidas nos incisos IV e V do art. 3o, que indicarão seus representantes para composição do CONASP.

E G R M I
FUNC PROGRAMATICA

PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO

F

S N P O U T
F D

D

VALOR

E

0550 CONTROLE EXTERNO

64.500

3o

§ A atuação do CONASP durante a vigência do mandato que se iniciará em 2009 deve levar
em consideração, expressa e motivadamente, as deliberações da I Conferência Nacional de Segurança
Pública.

PROJETOS

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13. Ficam revogados os Decretos nos 2.169, de 4 de março de 1997, 3.215, de 22 de
outubro de 1999, e o art. 40 do Decreto no 6.061, de 15 de março de 2007.

01 122 0550 5455
01 122 0550 5455 0001

Brasília, 26 de agosto de 2009; 188o da Independência e 121o da República.

MODERNIZACAO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

64.500

MODERNIZACAO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - NACIONAL

64.500
F 3 2 90 0 195

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Tarso Genro

TOTAL - FISCAL

64.500
64.500

DECRETO DE 26 DE AGOSTO DE 2009
TOTAL - SEGURIDADE

Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do
Tribunal de Contas da União, das Justiças Federal e Eleitoral e de diversos
órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor global de R$
220.662.673,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV,
da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 4o, incisos I, alíneas "a" e "c", II e VIII e
o
§ 1 , incisos II e III, da Lei no 11.897, de 30 de dezembro de 2008,
DECRETA:
Art. 1o Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei no 11.897, de
30 de dezembro de 2008), em favor do Tribunal de Contas da União, das Justiças Federal e Eleitoral e
de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor global de R$ 220.662.673,00
(duzentos e vinte milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, seiscentos e setenta e três reais), para atender
à programação constante do Anexo I deste Decreto.

0

TOTAL - GERAL

64.500

ORGAO : 12000 - JUSTICA FEDERAL
UNIDADE : 12101 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

ANEXO I

CREDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)

RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00

Art. 2o Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1o decorrem de:
I - excesso de arrecadação, no valor de R$ 28.993.077,00 (vinte e oito milhões, novecentos e
noventa e três mil, setenta e sete reais), sendo:
a) R$ 9.789.000,00 (nove milhões, setecentos e oitenta e nove mil reais) de Recursos Próprios
Não-Financeiros;

FUNC PROGRAMATICA

PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO

0569 PRESTACAO JURISDICIONAL NA JUSTICA FEDERAL

b) R$ 19.139.577,00 (dezenove milhões, cento e trinta e nove mil, quinhentos e setenta e sete
reais) de Recursos de Convênios; e
c) R$ 64.500,00 (sessenta e quatro mil e quinhentos reais) de Doações de Entidades Internacionais; e
II - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 191.669.596,00 (cento e noventa
e um milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, quinhentos e noventa e seis reais), conforme indicado
no Anexo II deste Decreto.
Art.

3o

E G R M I F
S N P O U T
F D
D
E

VALOR

1.600.000

ATIVIDADES

02 061 0569 4257
02 061 0569 4257 0001

JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTICA FEDERAL
JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTICA FEDERAL - NACIONAL

1.600.000
1.600.000
F 3 2 90 0 150

TOTAL - FISCAL

1.600.000
1.600.000

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
TOTAL - SEGURIDADE

0

Brasília, 26 de agosto de 2009; 188o da Independência e 121o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva
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TOTAL - GERAL
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