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DECRETO No- 8.074, DE 14 DE AGOSTO DE 2013

Institui o Comitê Interministerial da Política
de Juventude e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição

que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea "a", da Constituição,

D E C R E T A :

Art. 1o Fica instituído o Comitê Interministerial da Política
de Juventude - Coijuv, no âmbito da Secretaria-Geral da Presidência
da República, como órgão permanente para gestão e monitoramento
das políticas públicas do Governo federal para a juventude.

Art. 2o Compete ao Coijuv:

I - subsidiar a formulação, gestão e monitoramento da Po-
lítica Nacional de Juventude, de acordo com as deliberações das
conferências nacionais de juventude, os planos plurianuais e outras
diretrizes do Governo federal;

II - elaborar e propor a regulamentação do estatuto da ju-
ventude e do Sistema Nacional de Juventude - Sinajuve, conforme o
disposto no art. 227, § 8o, da Constituição;

III - monitorar a implementação no território nacional do
estatuto da juventude e do Sinajuve;

IV - elaborar o plano nacional de juventude e acompanhar
periodicamente o cumprimento dos objetivos e metas propostos, con-
forme o disposto no art. 227, § 8o, da Constituição;

V - subsidiar a elaboração de instrumentos de monitoramento
e avaliação do plano nacional de juventude e dos programas e ações
do Governo federal para a juventude;

VI - monitorar e propor encaminhamentos para as demandas
recebidas dos movimentos juvenis pelo Governo federal; e

VII - publicar relatório com o balanço anual sobre programas
e ações do Governo federal para a juventude.

Parágrafo único. A proposta de regulamentação de que trata o
inciso II do caput deverá ser elaborada no prazo de noventa dias, con-

tado da data do ato de designação a que se refere o § 2
o

do art. 3
o
.

Art. 3o O Coijuv será integrado por um representante, titular
e suplente, de cada órgão a seguir:

I - Secretaria-Geral da Presidência da República, que o co-
ordenará;

II - Ministério da Educação;

III - Ministério da Cultura;

IV - Ministério do Trabalho e Emprego;

V - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;

VI - Ministério da Saúde;

VII - Ministério do Desenvolvimento Agrário; e

VIII - Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República.

§ 1o A coordenação do Coijuv será realizada pela Secretaria-
Geral da Presidência da República, por meio da Secretaria Nacional
de Juventude.

§ 2o Os representantes do Coijuv, titulares e suplentes, serão
indicados pelos titulares de seus órgãos, no prazo de trinta dias,
contado da data de publicação deste Decreto, e designados por ato do
Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da Re-
pública, que poderá delegar essa atribuição ao Secretário-Executivo
da Secretaria-Geral da Presidência da República.

§ 3o A Secretaria Nacional de Juventude da Secretaria-Geral
da Presidência da República exercerá a Secretaria-Executiva do Coi-
juv, fornecerá o apoio institucional e técnico-administrativo e será
responsável pelo assessoramento e pela organização dos trabalhos do
C o i j u v.

§ 4o Na primeira reunião, o Coijuv aprovará o seu regimento
interno, mediante resolução, por maioria absoluta de seus membros.

§ 5o Com exceção do disposto no § 4o, o Coijuv deliberará
por maioria simples, presente a maioria absoluta de seus membros.

§ 6o O Coijuv realizará reuniões ordinárias cuja periodicidade
será definida pelo regimento interno e poderá ser convocado ex-
traordinariamente.

§ 7o O Coijuv poderá convidar representantes de órgãos da
administração pública federal, estadual e municipal e da sociedade
civil para acompanhamento de suas atividades.

§ 8o O Coijuv poderá instituir grupos de trabalho para apre-
ciação de matérias específicas.

§ 9o A participação no Coijuv ou em seus grupos de trabalho
será considerada prestação de serviço público relevante, não remu-
nerada.

Art. 4o O Coijuv realizará, por convocação do Ministro de
Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, reu-
nião anual com os Ministros de Estado dos órgãos referidos no caput
do art. 3

o
para aprovação do relatório com o balanço anual e das

prioridades de trabalho do Comitê.

Art. 5o Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Brasília, 14 de agosto de 2013; 192º da Independência e 125º
da República.

DILMA ROUSSEFF
Gilberto Carvalho

DECRETO No- 8.075, DE 14 DE AGOSTO DE 2013

Dispõe sobre o Conselho Gestor do Sistema
Nacional de Informações de Segurança Pú-
blica, Prisionais e sobre Drogas, instituído
pela Lei no 12.681, de 4 de julho de 2012.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição

que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo

em vista o disposto nos arts. 3
o
, 5

o
, 6

o
e 7

o
da Lei n

o
12.681, de 4 de

julho de 2012,

D E C R E T A :

Art. 1o Este Decreto dispõe sobre a composição, organização,
funcionamento e competências do Conselho Gestor do Sistema Na-
cional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Dro-
gas - Sinesp, instituído pela Lei no 12.681, de 4 de julho de 2012.

Art. 2o Compete ao Conselho Gestor, órgão consultivo e
deliberativo do Ministério da Justiça, responsável pela administração,
coordenação e formulação de diretrizes do Sinesp:

I - estabelecer procedimentos sobre coleta, análise, sistema-
tização, integração, atualização, interpretação de dados e informações
de segurança pública, do sistema prisional e de execução penal e
enfrentamento do tráfico de crack e de outras drogas ilícitas;

II - definir:

a) metodologia, padronização, categorias e regras para tra-
tamento dos dados e das informações a serem fornecidos ao Sinesp;

b) dados e informações a serem integrados ao Sinesp, ob-
servado o disposto no art. 6o da Lei no 12.681, de 2012;

c) padrões de interoperabilidade dos sistemas de dados e
informações que integrarão o Sinesp;

d) critérios para integração e gestão centralizada dos sistemas
de informação e das redes de segurança pública, do sistema prisional
e de execução penal e enfrentamento do tráfico de crack e de outras
drogas ilícitas;

e) rol de crimes de comunicação imediata; e

f) forma e condições para adesão dos Municípios, do Poder
Judiciário, da Defensoria Pública e do Ministério Público;

III - estabelecer normas, critérios e padrões para disponi-
bilização de estudos, estatísticas, indicadores e outras informações
para auxiliar na formulação, implementação, execução, monitoramen-
to e avaliação das políticas públicas relacionadas com segurança pú-
blica, sistema prisional e de execução penal, enfrentamento do tráfico
ilícito de crack e de outras drogas ilícitas;

IV - disciplinar procedimentos para implementação, opera-
cionalização, aprimoramento e fiscalização do Sinesp;

V - instituir grupos de trabalho relacionados à segurança
pública, sistema prisional e execução penal, enfrentamento do tráfico
ilícito de drogas e prevenção, tratamento e reinserção social de usuá-
rios e dependentes de drogas;

VI - promover a elaboração de estudos que visem à in-
tegração das redes e dos sistemas de dados e informações relacio-
nados à segurança pública, ao sistema prisional e execução penal, e
ao enfrentamento do tráfico ilícito de drogas;

VII - estabelecer condições, níveis e formas de acesso aos
dados e às informações do Sinesp, assegurada a preservação do sigilo
legal;

VIII - comunicar o inadimplemento dos integrantes do Si-
nesp, em relação ao fornecimento de informações obrigatórias, ao
Ministro de Estado da Justiça, para aplicação do disposto no § 2o do
art. 3o da Lei no 12.681, de 2012; e

IX - publicar relatórios anuais que contemplem estatísticas,
indicadores e análises referentes à segurança pública, ao sistema pri-
sional e de execução penal e ao enfrentamento do tráfico de crack e
de outras drogas ilícitas.

Parágrafo único. O Conselho Gestor dará publicidade à
adimplência dos integrantes do Sinesp em relação ao fornecimento e
à atualização de dados e informações obrigatórios.

Art. 3o O Conselho Gestor será composto pelos seguintes
membros, titulares e suplentes:

I - cinco representantes do Ministério da Justiça;

II - um representante da Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República;

III - um representante do Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão; e

IV - cinco representantes dos Estados ou do Distrito Federal,
sendo um de cada região geográfica.

§ 1o O representante da região geográfica será escolhido, em
eleição direta, pelos gestores das unidades da federação de sua região.

§ 2o Caberá ao Ministro de Estado da Justiça a designação
dos conselheiros.

§ 3o O mandato dos conselheiros será de dois anos, permitida
uma única recondução, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 4o A recondução dos representantes das regiões geográficas
será realizada mediante nova consulta às unidades federadas inte-
grantes da região geográfica.

§ 5o A presidência do Conselho Gestor será exercida por um
dos conselheiros representantes do Ministério da Justiça, mediante ato
do Ministro de Estado da Justiça.

Art. 4o O Conselho Gestor deliberará por maioria simples,
presente a maioria de seus membros, cabendo ao presidente exercer
somente o voto de qualidade.

Art. 5o A estrutura administrativa do Conselho Gestor é
composta por:

I - Secretaria-Executiva;

II - três Câmaras Técnicas;

III - Fóruns Consultivos Regionais; e

IV - gestores das unidades da federação.

Art. 6o A Secretaria-Executiva do Conselho será exercida
pelo Ministério da Justiça e terá competência para:

I - organizar as reuniões do Conselho Gestor, das Câmaras
Técnicas e dos Fóruns Consultivos Regionais e as eleições dos mem-
bros do Conselho;

II - prestar apoio técnico-administrativo, logístico e finan-
ceiro ao Conselho Gestor; e

III - promover a articulação entre os integrantes do Sinesp.

Art. 7o As Câmaras Técnicas têm por objetivo oferecer su-
gestões e embasamento técnico para subsidiar as decisões do Con-
selho Gestor.

§ 1o Cada Câmara Técnica atuará em uma das seguintes
áreas de atuação:

I - estatística e análise;

II - inteligência; e

III - tecnologia da informação.

§ 2o A Câmara Técnica será composta pelos seguintes mem-
bros, titulares e suplentes:

I - um do Ministério da Justiça; e

II - cinco das unidades da federação, sendo um de cada
região geográfica.

§ 3o A forma de escolha dos integrantes das Câmaras Téc-
nicas, pelas unidades da federação, será definida no regimento interno
do Conselho Gestor.

§ 4o Caberá ao Ministro de Estado da Justiça a designação
dos integrantes das Câmaras Técnicas.

Art. 8o Os Fóruns Consultivos Regionais, integrados pelos
gestores das unidades da federação da respectiva região geográfica,
deverão se reunir periodicamente para discutir a reformulação dos
métodos de coleta, tratamento, análise e divulgação de dados e de
aprimoramento do Sinesp, com o objetivo de apresentar propostas
para apreciação do Conselho Gestor.

Frederico
Typewriter
REVOGADO
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Art. 9o Cada unidade da federação indicará um gestor e um
suplente, para atuação em cada uma das seguintes áreas:

I - estatística e análise;

II - inteligência; e

III - tecnologia da informação.

Parágrafo único. Caberá aos gestores das unidades da fe-
deração, sem prejuízo de outras competências conferidas pelo Con-
selho Gestor:

I - repassar dados e informações sobre suas áreas de atuação,
sempre que solicitado pelo Conselho Gestor;

II - acompanhar a qualidade e a frequência do fornecimento
e da atualização de dados e informações do Sinesp e comunicar à
unidade da federação respectiva a alimentação de dados e infor-
mações obrigatórios;

III - auxiliar na execução das atividades de coleta, trata-
mento, fornecimento e atualização de dados e de informações de cada
área de atuação; e

IV - gerir as rotinas e atividades do Sinesp.

Art. 10. A participação no Conselho Gestor, nas Câmaras
Técnicas e nos Fóruns Consultivos Regionais será considerada pres-
tação de serviço público relevante, não remunerada.

Art. 11. O Conselho Gestor deverá elaborar seu regimento
interno no prazo de noventa dias, contado da data de publicação deste
Decreto.

Art. 12. Caberá ao Conselho Gestor deliberar sobre a al-
teração das áreas de atuação previstas no § 1o do art. 7o e caput do

art. 9
o
.

Art. 13. As reuniões das Câmaras Técnicas poderão ser rea-
lizadas sob a forma de videoconferência, sendo cabíveis reuniões
presenciais mediante solicitação do Conselho Gestor.

Art. 14. O Conselho Gestor poderá convidar especialista ou
representante de órgão ou entidade, pública ou privada, para acom-
panhar ou participar das reuniões.

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Brasília, 14 de agosto de 2013; 192º da Independência e 125º
da República.

DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Maria do Rosário Nunes

DECRETO No- 8.076, DE 14 DE AGOSTO DE 2013

Regulamenta os critérios e procedimentos
gerais para avaliação de desempenho ins-
titucional, avaliação de desempenho indi-
vidual e pagamento da Gratificação de De-
sempenho de Atividade na Superintendên-
cia de Previdência Complementar e da Gra-
tificação de Desempenho dos Cargos do
Plano de Carreiras e Cargos da Previdência
Complementar, de que trata a Lei no

12.154, de 23 de dezembro de 2009.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição

que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo

em vista o disposto no art. 29 da Lei n
o

12.154, de 23 de dezembro

de 2009,

D E C R E T A :

Art. 1o Ficam instituídos critérios e procedimentos gerais
para avaliação de desempenho institucional, avaliação de desempenho
individual e pagamento das seguintes gratificações de desempenho:

I - Gratificação de Desempenho de Atividade na Superin-
tendência de Previdência Complementar - GDAPREVIC, devida aos
servidores ocupantes dos cargos de que tratam os incisos I a III do
caput do art. 18 da Lei n

o
12.154, de 23 de dezembro de 2009; e

II - Gratificação de Desempenho dos Cargos do Plano de
Carreiras e Cargos da Previdência Complementar - GDCPREVIC,
devida aos servidores ocupantes dos cargos de que trata o inciso IV
do caput do art. 18 da Lei n

o
12.154, de 2009.

§ 1o Os valores referentes à GDAPREVIC e à GDCPREVIC
serão atribuídos aos servidores que a elas fazem jus em função do
alcance das metas de desempenho institucional da Superintendência
Nacional de Previdência Complementar - PREVIC e do alcance das
metas de desempenho individual.

§ 2o Critérios e procedimentos específicos para avaliação de
desempenho institucional, avaliação de desempenho individual e atri-
buição das gratificações de desempenho regulamentadas por este De-
creto serão estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Pre-
vidência Social, observada a legislação pertinente.

§ 3o As gratificações de que tratam os incisos I e II do caput
somente serão devidas quando o servidor estiver em exercício de

atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo nas unidades

da PREVIC, ressalvado o disposto no art. 15.

Art. 2o Para os fins deste Decreto, ficam definidos os se-
guintes termos:

I - avaliação de desempenho - monitoramento sistemático e
contínuo da atuação individual do servidor e institucional da PRE-
VIC, tendo como referência as metas globais e intermediárias;

II - unidade de avaliação - a PREVIC como unidade, sub-
conjunto de unidades administrativas da PREVIC que executem ati-
vidades de mesma natureza, ou unidade isolada da PREVIC, conforme
definido no ato de que trata o art. 3o, a partir de critérios geográficos,
de hierarquia organizacional ou de natureza de atividade;

III - equipe de trabalho - conjunto de servidores em exercício
na mesma unidade de avaliação;

IV - ciclo de avaliação - período de doze meses considerado
para avaliação de desempenho individual e avaliação de desempenho
institucional; e

V - plano de trabalho - documento em que serão registrados
os dados referentes a cada etapa do ciclo de avaliação, observado o
disposto no art. 7o.

Art. 3o O ato a que se refere o § 2o do art. 1o definirá:

I - critérios, normas, procedimentos específicos, mecanismos
de avaliação e controles necessários à implementação da gratificação;

II - responsável pela verificação dos critérios e procedi-
mentos gerais e específicos das avaliações de desempenho em cada
unidade de avaliação;

III - data de início e término do ciclo de avaliação, prazo
para processamento das avaliações e data a partir da qual os re-
sultados da avaliação produzirão efeitos financeiros;

IV - fatores a serem aferidos na avaliação de desempenho
individual, observados os §§ 1o e 2o do art. 4o;

V - peso relativo do cumprimento de metas, de cada fator,
entre os referidos nos §§ 1o e 2o do art. 4o, e de cada conceito, entre
os referidos nos §§ 3o, 4o e 5o do art. 4o, na composição do resultado
da avaliação de desempenho individual;

VI - procedimentos de avaliação, sua sequência e respon-
sáveis pela execução;

VII - procedimentos relativos ao encaminhamento de re-
cursos por parte do servidor avaliado;

VIII - unidades da estrutura organizacional da PREVIC qua-
lificadas como unidades de avaliação; e

IX - sistemática de estabelecimento das metas, da sua quan-
tificação e revisão anual.

Art. 4o A avaliação de desempenho individual visa aferir o
desempenho do servidor no exercício das atribuições do cargo, com
foco na contribuição individual para o alcance dos objetivos or-
ganizacionais.

§ 1o Na avaliação de desempenho individual, além do cum-
primento das metas de desempenho individual, deverão ser avaliados,
no mínimo, os seguintes fatores:

I - produtividade no trabalho, com base em parâmetros pre-
viamente estabelecidos de qualidade e produtividade;

II - conhecimento de métodos e técnicas necessários ao de-
senvolvimento das atividades do cargo efetivo na unidade de exercício;

III - trabalho em equipe;

IV - comprometimento com o trabalho; e

V - cumprimento das normas de procedimentos e de conduta
no desempenho das atribuições do cargo.

§ 2o O ato a que se refere o § 2o do art. 1o também poderá
incluir um ou mais dos seguintes fatores:

I - qualidade técnica do trabalho;

II - capacidade de autodesenvolvimento;

III - capacidade de iniciativa;

IV - relacionamento interpessoal; e

V - flexibilidade quanto a mudanças.

§ 3o Os servidores não ocupantes de cargos em comissão ou
função de confiança serão avaliados na dimensão individual, a partir:

I - dos conceitos atribuídos pelo próprio avaliado, na pro-
porção de quinze por cento;

II - dos conceitos atribuídos pela chefia imediata, na pro-
porção de sessenta por cento; e

III - da média dos conceitos atribuídos pelos integrantes da
equipe de trabalho, na proporção de vinte e cinco por cento.

§ 4o Os servidores ocupantes de cargos em comissão ou
função de confiança que não se encontrem na situação prevista no
inciso II do caput do art. 13 ou no inciso II do caput do art. 14 serão

avaliados na dimensão individual, a partir:

I - dos conceitos atribuídos pelo próprio avaliado, na pro-
porção de quinze por cento;

II - dos conceitos atribuídos pela chefia imediata, na pro-
porção de sessenta por cento; e

III - da média dos conceitos atribuídos pelos integrantes da
equipe de trabalho subordinada à chefia avaliada, na proporção de
vinte e cinco por cento.

§ 5o Na impossibilidade de aplicação do inciso III do § 3o ou
do inciso III do § 4o, o servidor será avaliado na dimensão individual,
a partir:

I - dos conceitos atribuídos pelo próprio avaliado, na pro-
porção de vinte e sete e meio por cento; e

II - dos conceitos atribuídos pela chefia imediata, na pro-
porção de setenta e dois e meio por cento.

§ 6o No primeiro ciclo de avaliação implementado a partir da
data de publicação deste Decreto, os servidores de que tratam os §§
3o, 4o e 5o serão avaliados apenas pela chefia imediata.

§ 7o A atribuição de conceitos pelos integrantes da equipe de
trabalho aos pares e à chefia imediata, a que se referem o inciso III
do § 3o e o inciso III do § 4o, deverá ser precedida de evento
preparatório que definirá metodologia, procedimentos, critérios de sua
correta aplicação.

§ 8o Para fins do disposto no inciso III do § 3o, o ato a que
se refere o § 2o do art. 1o poderá estabelecer os procedimentos
específicos de avaliação entre os integrantes da equipe de trabalho.

§ 9o O cumprimento das metas de desempenho individual
será avaliado apenas pela chefia imediata.

§ 10. A unidade de recursos humanos da PREVIC con-
solidará os conceitos atribuídos ao servidor e dará ciência ao avaliado
de todo o processo.

Art. 5o A sistemática de avaliação prevista no art. 4o, §§ 4o

e 5o, para a avaliação dos fatores de que trata o art. 4o e a verificação
do cumprimento das metas de desempenho individual e das metas
intermediárias de desempenho institucional constantes no plano de
trabalho, aplicam-se ao servidor integrante da equipe de trabalho,
titular ou não de cargo efetivo, ocupante de função de confiança ou
cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores -
DAS, níveis 3, 2 e 1 ou equivalentes.

Parágrafo único. O conjunto de servidores que não fizer jus
à GDAPREVIC e à GDCPREVIC e não ocupar cargo em comissão
ou função de confiança, em exercício na unidade de avaliação, será
avaliado quanto ao cumprimento das metas de desempenho individual
e das metas intermediárias de desempenho institucional constantes no
plano de trabalho, conforme § 1o do art. 7o.

Art. 6o A avaliação de desempenho institucional visa aferir o
desempenho da PREVIC no alcance dos objetivos e metas orga-
nizacionais, podendo considerar projetos e atividades prioritárias e
características específicas compatíveis com as suas atividades.

§ 1o As metas referentes à avaliação de desempenho ins-
titucional deverão ser segmentadas em:

I - metas globais, elaboradas, quando couber, em conso-
nância com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a
Lei Orçamentária Anual; e

II - metas intermediárias, referentes às equipes de trabalho.

§ 2o As metas globais serão fixadas anualmente por meio de
ato da Diretoria Colegiada da PREVIC, e poderão ser revistas, a
qualquer tempo, na superveniência de fatores que afetem significativa
e diretamente sua consecução, desde que a PREVIC não tenha dado
causa a tais fatores.




