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o KIHISTRo- .DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições, f:
considerando a neces~idade de dinamizar ogerenclamento do Programa d€
Integ~ação das Informações Criminais, criado no âmbito do Ministério da
Justiça, pelo Decreto do Excelentissimo Presldente da República. de '-6
de setembro de 1995", resolve:
N9 1.542-Art. l~ A Coordenaçáo do Programa de Integração das
Informações Criminais ficará a cargo do Departamento d8 Assuntos de
Segurança Públioa, vinculado à Secretariada Planejamento de Ações
N&cionais de Segurança Pública do Ministério da Justiça, o qual deverá
promover .as .medidas e ações necessárias para sua impleme-ntação~ .com a
pal:'ti(::ipaç~o e o .assessoramento da Coordenação Geral de Modernizaçâo P.
Informática no que se refere aos assuntos de emprego da Tecnologia dã
Informação.

Art. 2a O Programa dE' InL€'graçâo de Informaçõe~ Criminais tera
concepção descentralizada e compart.ilhada, B, atendendo a aut.enonue de
cada órgão part ic ipan.te T as respect i vas bases de dados continudrao sob
o gerenciamento e responsabilidade dos 6rgãos detentores.

Art. 30 O Programa de Integraçâo de Informaçõ~s Criminais
deverá contar com O apoio dos órgãos i.nt.egrantes da estrut.urei do
Ministério da Justiça, em suas respectivas áreas de atuaçào.

Art. 41<N.o âmPito de sua competiênc ia, o Departamento de
Assuntos de Segurança Públ iea f ice autorizado a estabelecer diretrizes
e planos de ações para o desenvolvimento do Programa de Integração de
Informações Criminais.

Art. 52 Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
(Df. n? 269/95)

o MIN1SnO DE ESTADo DA JUSTIÇA. no US(i de suas atribuições, tendo em
vista o que dispõe os artigos 20; da Lei nO 7102, de 20 de junho de IÇ83. alterado pelos aníges 5° da
Lein" &.863, de 28 de março de 1994, e 14 da Lei n" 9 017, de 30 de março de I99S, e 1 H, do Decreto
nO;99 244, de 10 de maio de 1990, .

considerando asdisposições do Decreto n° S9 050, de 24 de novembro de 19S3, e do
Decreto 1592, de 10 de agostóde 1995, que regulamentam a supracitada Lei, .

considerando a conveniência da participação de entidades e órgãos envolvidos com
assuntos de segurança privada na disciplína.dessas atividades; e

considerando a necessidade de aperfeiçoar o sistema de funcionamento, controle e
fiscalização das empresas prestadoras de serviços privados de segurança, resolve
N~ 1. 545 - Art {O Modifícar; no âmbito do ~1Jmstério da Justiça, a composição da Comissão
Consultiva para Assuntos de Segurança Privada

Art 2° São membros da Comissão
a) o Coordenador Central de Policia do Departamento de Polícia Federal,
b) um representante do Ministeno do Exercita; .
c) um representante da Federação Nacronal dos Síndlcflo'> das Empresas de Vigilància.

Segurança e Transporte de Valores;
. d) um representante do Instituto de Resseguros.do Brasil,

e) um representante da Associação- Brasileira das Empresas de Transporte de Valores
f) um representante da Federação Nacional dos Empregados em Empresas de

Voigilância,Transporte de Valores e Similares;
g) um representante da Associação Brasileira dos Cursos de Formação e

Aperfeiçoamento de Vigilantes; e
h) um representante da Federação Brasileira das Associações de Bancos -

FEBRABAN.
§ l" A Comissão Consultiva para Assuntos de Segurança Privada serápresidida

pelo Coordenador Central de Policiado- Departamento de Policia Federal
§ 2° O Chefeda Divisão competente junto à. CCP,DPF substituíra o Coordenador

Central de Policia em seus impedimentos
Art 3°. Compete à Comissão'
I • estudar e propor soluções para o- aprimoramento das atividades de normatização e

fiscalização dos serviços privados de segurança, afetos ao DPF;
li· examinar e opinar conclusivamente sobre os processos que obJettvem' apurar

infrações à Lei n" 1102, de 20dejunbo de 1983, ao Decreto il"890S6, de 24 de novembro del9'8-J. à Lei
n" 9011,de 30 de março de 1995, ao Decreto nO I 592. de lO de agosto de lQ95, e demais normas que
regulamentam a atividade de segurança privada.

In - examinare opínar, conclusivamente, quando consultada pelo Coordenador Central
de Polícia, sobre os processos que digam respeito

a) à autorização para funcionamento- de empresas especializadas em serviços de

-'lgdlt.(:l;lJ, transporte de \al''IP':, e l,'Ur;(,.., ril; ·'"m.J,;10 de "I~~ilmte. 1;'das emr'~llS quee''\:ef.;arn serviços
olgan.ic(.~ de >tc"gu' ança,

b) ..l ~ltIJnl":;1\.J.1) pu aquisi\:J •..•'..:!"Y"'" '.1••.. i.\.f11i.j!-. 'T\!l'1\,;;;'::;"~ C,\wf'UTl~nt(l e petrechos
l';ifit •ecargaformuíados por essas empresas,

c) às altcraçôes a que clu-de o [.'arall;r=ttí) uruco, (lo dJ1.ig<.) 32, do D<XTi.10 n~ 8'1056, de
~..•dt' novembro dI: 19~n, l'íKI(j,tl.:;~dl) r•...:Jo Decreto n' 1'>'1:' de lfl dtê a?-~\.,.,todeI iN". e

d) curncul« para \.'~cursos.de tormaçao de- \";!5H;mtc~
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An (I" O dlô>p<JS10nesta Portaria aplica-se, no que couber, às instituições financeiras
"I'-H~dj"F,,'róa.m dt: "cton" propnos de vigilância, transpor-e de valores. cursos de formação de vigilantes
,lU empresas que exc cutam ~,~·f\.'jÇ('Sorgâniccs de segurança

Art 7 ,\~ deliberações. da Comissão Consultiva para Assuntos de Segurança Privada-
<jo pa,Hl\<ei'l dI: recurso ao DIretor do Departamento de Polícia Federal e, excepcionalmente, ao Ministro
da Justiça, :t ser interposto no prazo de 5 ~cmcoj dias. apos ciência do ato, pelo interessado ou seu
It;glumo !irtl;.:umdor

.'\11 8'; Esta Portaria entra CID,lgor na data de sua publicação
Art f~' Ficam revogadas as Portarias n"s 07Jff\1J de 22 de fevereiro de 1991, 09111',A"J.

de 21 de fevereiro de 1992. c demais disposições em contrano '

considerando as disposições do Decreto ri' 89056. de 24 de novembro de 1983, e do
Decreto n° L5Q2., de Iú de agosto de 1995. que regulamenta a supracitada Lei,e

considerando (I. que consta da Portaria Ministerial n" 15-45 , resolve

Nr;> 1. :.46 -\li l" Aprovar (lanexo Regimento Interno da Comissão Consultiva para Assuntos
de Segurança Privada

Art. 2" Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
·\rt r Revoga-se a Portaria n') 388~l\fJ. de 15 de Julho de WQl, e as disposições em

NELSON AZEVEDO JOBIM
REGI1\-fENTO INTERNO

Ç.Q.MISSÃO CONSrrL TlVA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PRIVADA

CAPÍTULO I

FINALIDADE

Art. I" A Comissão Consultiva para Assuntos de Segurança Privada, criada pela
Portaria Ministerial n° 1545, tem por finalidade colaborar com o Departamento de Policia Federal na
aplicação da Léin" 7102, de 20 de junho de 1983, do Decreto nO 89056, de 24 de novembro de 1983,
da Lei nl>90017, de 30 de março de 1995, do Decreto n<' 1 592, de 10 de agosto de 1995. e das demais
normas reguladoras da atividade de segurança privada, nos limites da competência estabelecida pela
CItada Portaria e por este Regimento Interno

CAPíTULQII

qIt~ANIZAÇÃO DO COLEGIADO.

~ECt\QI

.ÇOMPOSICÃQ

Art 2"'.A Comissão Consultiva- para Assuntos de Segurança Privada tem a seguinte
composição:

a) o Coordenador Central dePollcia do Departamento de Polícia Federal.
b) um representante do Ministério do Exército, '
c) um representante da Federação Nacional dos Sindicatos das Empresas de

VIgilância, Segurança e Transporte de Valor.es;
'd) um representante do Instimto de Resseguros do Brasí];

c) um representante da Associação Brasileira das Empresas de Transporte de

f) um representante da Federação Nacional dos Empregados em Empresas de
VIgilânCIa, Transporte de Valores e Similares;

g) um representante da ASSOCIação Brasileira dos Cursos de Formação e
Aperfeiçoamentode Vigilantes, e

. h} um representante da Federação Brasileira das Associações de Bancos-
fEBRABAN;

SECAoU

FF~ClONAMFNTO

A.•"1 5'" .\ Comissão Consultiva para Assuntos de Segurança Privada reunir-se-a,
ordmarramente, a cada trimestre e. extraordinariamente, por expressa con\.ocação do seu PresHlente .
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