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Aos seis dias do mês de dezembro do ano de 2021, às dezesseis horas, no Centro Integrado de Operações
de Brasília – CIOB da Secretaria de Estado de Segurança Pública reuniu-se o Conselho de Administração
do Fundo de Segurança Pública do Distrito Federal, convocado conforme providências adotadas no
processo SEI n.º 00050-00062350/2019-00, com a presença dos seguintes: Secretário de Estado de
Segurança Pública do Distrito Federal e Presidente do FUSPDF, JÚLIO DANILO SOUZA FERREIRA;
CRISTIANO LOPES DA CUNHA, representante da Casa Civil do Distrito Federal – CACI/DF na condição de
ouvinte; MÁRCIO CAVALCANTE DE VASCONCELOS, Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito
Federal - PMDF; ROGÉRIO ALVES DUTRA, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal – CBMDF; CELSO WAGNER LIMA, Subsecretário de Administração-Geral da Secretária de Estado
de Segurança Pública – SUAG/SSP/DF; JOSÉ SÁVIO FARIAS FERREIRA, Subsecretário de Prevenção à
Criminalidade da Secretaria de Estado de Segurança Pública – SUPREC/SSP/DF; FÁBIO AUGUSTO VIEIRA,
Subsecretário de Operações Integradas da Secretaria de Estado de Segurança Pública – SOPI/SSP/DF;
ADVAL CARDOSO MATOS, representante da Polícia civil do Distrito Federal - PCDF na condição de ouvinte.
Também es�veram presentes, na condição de convidados, o Senhor Milton Rodrigues Neves, Secretário
Execu�vo de Segurança Pública, o Senhor Agnaldo Mendonça Alves, Secretário Execu�vo de Gestão
Integrada e o Senhor Thiago Frederico de Souza Costa, Chefe de Gabinete, todos da SSP/DF.  O
Presidente deu início à reunião cumprimentando os presentes e dando boas-vindas a todos. Primeiro
item da Pauta: o presidente empossou os novos membros natos em função da subs�tuição ocorrida nos
referidos cargos entre a 3ª e a 4ª reunião deste Conselho, a saber: o Comandante-Geral da Polícia Militar
do Distrito Federal, Márcio Cavalcante de Vasconcelos; o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros
Militar do Distrito Federal, Rogério Alves Dutra; o Subsecretário de Prevenção à Criminalidade, José Sávio
Farias Ferreira; e o Subsecretário de Operações Integradas, Fábio Augusto Vieira. Segundo item da pauta:
apresentação do por�ólio de ações referente aos recursos do exercício do ano de 2021 e aprovação da
programação financeira. O senhor ADJALMA DIAS MAIA, servidor da Assessoria de Gestão Estratégica e
Projetos da SSP - AGEPRO e o senhor JOSÉ FILHO SOARES ROCHA, Coordenador de Orçamentos, Finanças
e Fundos – COFF/SUAG/SEGI/SSP, par�ciparam da reunião na qualidade de convidados. Adjalma Dias fez
uma breve introdução ao tema para contextualizar os novos membros, citando as leis de criação do FUSP,
as portarias de 2018 que regulamentam o tema e o Conselho Distrital de Segurança Pública e
tratou sobre os Fundos para os dois novos eixos criados em 2021: fundo de fortalecimento das
ins�tuições de Segurança e o Fundo de valorização profissional. José Filho expôs sobre a aplicação dos
recursos de 2020, com a inclusão do Programa de integração dos repositórios digitais dos órgãos de
Segurança Pública no valor de R$500.000,00 reais (quinhentos mil reais) do eixo do Fundo de Valorização
Profissional, valor remanejado do programa de incen�vo a Pós graduação latu e stricto sensu, que antes
dispunha de  valor referencial da quan�a de R$1.499.028,00 (um milhão quatrocentos e noventa e nove
mil e vinte oito reais), e agora possui R$ 999.028,00 (novecentos e noventa e nove mil e vinte oito reais).
Ressaltou que 75% (setenta e cinco por cento) dos projetos planejados em 2019 foram executados. Ao
todo o projeto conta com 11 ações, sendo 4 voltadas à valorização dos profissionais da Segurança. O
Fundo de Fortalecimento das Ins�tuições de Segurança foi aprovado para os seguintes programas:
Programa de Vídeo Monitoramento Urbano – PVU da Subsecretária de Modernização Tecnológica,
Programa de Modernização da Infraestrutura de TIC da Subsecretária de Modernização Tecnológica,



Programa de Ferramenta de Projetos para SSP, PCDF, PMDF e CBMDF, Programa de Aquisição de
Equipamento para o DNA, da PCDF, Programa de Viaturas Operacionais para Policiamento Rural, da
PMDF, Programa de Desenvolvimento de competências para a SSP/DF, PCDF, PMDF e CBMDF, Programa
de Escola de Campeões (esporte em escolas cívico-militares). O Fundo de Valorização Profissional foi
aprovado para os seguintes programas: Programa de Reaparelhamento das Unidades de Saúde das
Forças de Segurança Pública do DF (PMDF, CBMDF e PCDF), Programa de Contratação de psicólogos para
Policlínica da PCDF, Programa de Implantação do Centro de Apoio Biopsicossocial da SSPDF. Adjalma Dias
suscitou a necessidade de ajuste na alocação de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) dos programas de
mestrado, pós graduação e cursos livres para o programa de produções cien�ficas proposto pela SUEGEP,
em que há necessidade de encaminhamento de plano subs�tu�vo ao Ministério da Jus�ça e Segurança
Pública. O Presidente submeteu à votação a proposta de deslocamento de recursos para o novo projeto
da biblioteca digital a qual foi aprovada por unanimidade. Adjalma Dias seguiu a apresentação com
detalhamentos sobre o uso dos recursos no ano de 2021. Rogério Alves, Comandante-Geral do CBMDF,
tratou sobre alguns recursos ao CBMDF que não foram incluídos na agenda de execução. O Presidente
relembrou que se empenhou para a sustentação da inclusão dos bombeiros, o que ocorreu em função da
mudança da nomenclatura do eixo, que passou de "enfrentamento à criminalidade violenta" para
"fortalecimento das ins�tuições", o que permi�u que a corporação seja contemplada com os recursos.
Adjalma disse que as Portarias que regulamentam o tema são taxa�vas e demonstrou mais alguns valores
em tela sobre as 10 propostas para a capacitação de recursos que contemplam todas as forças da
segurança pública. O Presidente relembrou que a aplicação dos recursos foi discu�da com os
representantes das Forças de Segurança antes da definição. Considerou também que o DETRAN/DF não
recebe recursos do Fundo por falta de previsão legal. Em seguida o Senhor Presidente abriu a palavra
para ques�onamentos e submeteu à votação a aprovação da nova carteira de aplicação dos recursos para
2021. Não houve manifestação em contrário. O Presidente agradeceu a apresentação dos servidores da
área técnica da SSP/DF, os quais afirmaram que a apresentação estará disponível aos interessados. Não
havendo outros assuntos, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
reunião.
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