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1. CARTA DA DIRETORA-PRESIDENTE

O Instituto de Segurança Pública, como marca de seu compromisso com a transparência das 
informações e a prestação de contas à sociedade, tem o prazer de apresentar este Relatório 
de Gestão 2015, trazendo as realizações da instituição ao longo do ano passado, e dando 
publicidade aos recursos empregados e aos processos desenvolvidos na consecução do seu 
trabalho.

É notória a crise financeira que assola o estado do Rio de Janeiro, em razão das incertezas 
sobre a realização das receitas estaduais em decorrência do cenário nacional e da diminuição 
das receitas advindas da arrecadação tributária e dos royalties do petróleo.

Não obstante, ao longo de 2015, o ISP não poupou esforços para dar continuidade à prestação 
de serviços referentes à produção de informações e disseminação de pesquisas e análises com 
vistas a subsidiar a implementação de políticas públicas de segurança e assegurar a participação 
social na construção dessas políticas. Mais do que isso, buscou parcerias e soluções para, 
mesmo em um momento de contenção de despesas, com redução de 35% dos gastos em custeio 
em relação a 2014, realizar novas entregas às instituições policiais e à sociedade fluminense.

Tudo isso graças aos esforços de uma equipe qualificada e às parcerias estabelecidas com 
importantes atores da sociedade civil do Estado do Rio de Janeiro. E é em virtude dessa equipe 
e das parcerias firmadas e vindouras que temos a convicção de que, durante este ano de 2016, 
mesmo em meio aos esforços fiscais que o estado empreende, poderemos fazer ainda mais e 
melhor do que fizemos em 2015.

Joana Monteiro
Diretora-Presidente do ISP
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2. APRESENTAÇÃO

O Instituto de Segurança Pública – ISP, criado pela Lei nº 3.329, de 28 de Dezembro 1999 – é 
uma autarquia vinculada diretamente à Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESEG). 
É dotado de personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprias, e gestão 
administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizada.

Com 16 anos de existência, o ISP conta com grande conhecimento acumulado no 
desenvolvimento de metodologias de análise de dados relativos à Segurança Pública. Sua 
missão hoje é “produzir informações e disseminar pesquisas e análises com vistas a subsidiar 
a implementação de políticas públicas de segurança e assegurar a participação social na 
construção dessas políticas”.

Este relatório tem por objetivo elencar as principais atividades concretizadas ou iniciadas no 
exercício de 2015, dando transparência e complementando a prestação de contas do período. 

3. PRODUÇÃO DE DADOS E DIVULGAÇÃO DE ESTATÍSTICAS

Uma das atividades centrais do ISP é produzir informações e disseminar pesquisas e 
análises. Nesse sentido, além do esforço permanente de consolidação das estatísticas mensais 
de segurança pública no estado, uma série de novas iniciativas foram incorporadas ao nosso 
trabalho no ano de 2015.

3.1 Aprimoramento do Monitoramento Gráfico

O Monitoramento Gráfico é uma ferramenta para o acompanhamento de resultados operacio-
nais dos órgãos policiais, via contextualização longitudinal, adequação às metas estratégicas e 
acompanhamento das diferentes modalidades de ações criminosas. Seu aprimoramento visou 
adequar esta ferramenta às novas necessidades de planejamento de segurança pública do es-
tado. 

3.2 Balanço anual (ano base 2014)

Este relatório apresentou um balanço das incidências criminais e administrativas ocorridas no 
estado do Rio de Janeiro no ano de 2014, comparado ao ano de 2013. Apresenta-se também 
uma análise sobre as séries históricas de delitos com maior destaque no período de 2001 a 2014.
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3.3 Consulta interativa sobre letalidade violenta 

Em 2015 foi destinado um esforço para o desenvolvimento da plataforma de consulta interativa 
para letalidade violenta, o que permitiu sua publicação no site já no início de 2016.  Com ela, 
é possível obter, pela primeira vez, dados georreferenciados anuais de letalidade violenta com 
perfil das vítimas e distribuição temporal.  

3.4 Consulta interativa sobre tipos de armas apreendidas

Foi desenvolvido um mecanismo de consulta interativa segundo a qual é possível obter 
informações relativas aos tipos de armas apreendidas, podendo ainda selecionar áreas 
geográficas, períodos de tempo e tipos de armas. A ferramenta possibilita a visualização por 
meio de gráficos e tabelas e coloca no site informação inédita sobre tipos de armas de fogo 
apreendidas.

3.5 Monitoramento e Avaliação das Companhias Integradas de Polícia de 
Proximidade – CIPP

Faz parte do escopo de atividades do ISP o monitoramento permanente da incidência criminal 
na área da 1ª CIPP. Para isso foi desenvolvido um modelo de apresentação de dados com 
interatividade que permite ao gestor visualizar dados referentes aos diversos títulos considerados.  
Além do monitoramento, há a avaliação do impacto da implementação da 1ª Companhia Integrada 
de Polícia de Proximidade – CIPP sobre indicadores de criminalidade nos bairros de Vila Isabel, 
Andaraí e Grajaú, que estão sob jurisdição do 6º Batalhão de Polícia Militar. (Em andamento).

 
Fonte: Site da Secretaria de Estado de Segurança - SESEG, acesso em 29/07/2015.
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3.6 Revisão da metodologia de consolidação de dados das Unidades de Polícia 
Pacificadora

O processo de consolidação de dados de UPP foi revisado, e mais uma etapa foi inserida 
com o recebimento de dados da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP).  Estabeleceu-se 
um fluxo de troca de dados, no qual o ISP recebe informações provenientes das ocorrências 
registradas pelo CPP para análise, aprimorando assim o processo de consolidação de dados das 
Unidades de Polícia Pacificadora.

3.7 Criação do Núcleo de Qualificação de Estatísticas de Mortes Por Causas 
Externas

Iniciativa pioneira no país, com a institucionalização do trabalho coordenado entre servidores 
da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Segurança, através do ISP, para a comparação e 
equalização dos dados de mortes que foram classificadas como com causa indeterminada nas 
declarações de óbito, com os dados dos Registros de Ocorrência da Polícia Civil, os dados do 
IML e os registros dos atendimentos do SAMU. Com a implantação do Núcleo e o trabalho por 
ele desenvolvido, o percentual de mortes com causa indeterminada caiu de 12,4 em 2013 para 
6,7 em 2014.

3.8 Planilhas consolidadas de delitos dos dados oficiais 

As informações mensais publicadas nos dados oficiais foram consolidadas na forma de 
planilhas. Dessa maneira, torna-se disponível uma série histórica mensal de todo o ano num 
único arquivo. Essa informação se refere a cada um dos 41 títulos publicados mensalmente.

4. PESQUISAS 

Com o objetivo de ampliar a promoção dos saberes comuns à segurança pública e subsidiar 
com análises o aprimoramento das políticas públicas de segurança, foram concluídas várias 
pesquisas e formuladas algumas iniciativas inovadoras referentes ao tema.  

4.1 Criação do Índice de Violência das UPP

Trata-se do desenvolvimento de um índice de risco operacional, com base no cruzamento dos 
dados fornecidos pela PMERJ com aqueles disponibilizados pela PCERJ. Este índice permite 
monitorar de forma mais precisa a evolução da violência nas UPP, contribuindo com a geração de 
informações relevantes para determinar não só as unidades que mais apresentaram problemas 
no passado, mas também aquelas que podem vir a apresentar problemas no futuro.



Instituto de Segurança Pública  -

Relatório de Atividades

11

4.2 Balanço da política de pacificação

Este relatório apresentou a evolução dos registros de homicídios e de atividade policial em 
áreas beneficiadas com UPP entre 2007 e 2014. O relatório mostrou que a taxa de homicídio 
doloso em áreas de UPP foi de 7,4 mortes por 100 mil habitantes (40 vítimas) em 2014, número 
que é um terço da taxa verificada em 2008, ano em que a primeira UPP foi instalada. 
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Fonte: DGTIT/PCERJ.  Elaboração: NUPESP/ISP.
http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/Uploads/BalancodeIndicadoresdaPoliciadePacificacao2015.pdf
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4.3 Dossiê Criança e Adolescente

O Dossiê Criança e Adolescente pretende 
construir um diagnóstico da violência envolvendo 
crianças e adolescentes no estado do Rio de Ja-
neiro. Baseado na análise dos registros de ocor-
rências da Policia Civil do Estado Rio de Janeiro, 
o relatório traça um panorama das vítimas de di-
versos crimes, além de crianças e adolescentes 
envolvidos em atos infracionais.

http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=49

4.4 Dossiê Mulher - publicado anualmente

O Dossiê Mulher traz informações relativas 
à violência contra a mulher no estado do Rio 
de Janeiro, abordando os principais crimes que 
milhares de mulheres sofrem cotidianamente, 
como lesão corporal dolosa, ameaça, estupro, 
homicídio doloso e violência doméstica.

http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=107
Organização 
Andréia Soares Pinto
Orlinda Cláudia de Moraes
Joana Monteiro

Mulherdossiê
2015

4.5 Efeitos da Lei 12.403/2011 sobre os crimes contra o patrimônio

Esta pesquisa investigou o efeito agregado (dissuasão e incapacitação) da Lei 12.403/11 
sobre os crimes contra o patrimônio (furtos e roubos) registrados no estado do Rio de Janeiro. 

4.6 Mapeamento de domínios territoriais na Região Metropolitana do RJ

Este trabalho se propõe a identificar, delimitar e classificar as localidades sujeitas ao domínio 
por parte de grupos ou facções criminosas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Esse é 
um trabalho de extrema importância visto que não existe nenhum mapeamento oficial do Rio de 
Janeiro de áreas sujeitas ao domínio territorial armado. (Em andamento)
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4.7 Pesquisa sobre o uso de ferramentas de análise criminal na PMERJ

O objetivo desta pesquisa foi identificar aspectos operacionais e culturais que afetam a difusão 
e utilização de ferramentas de análise criminal nos batalhões da PMERJ. Isto servirá de insumo 
para aperfeiçoar ferramentas que o ISP disponibiliza e desenvolver iniciativas para estimular a 
sua utilização.

4.8 Pesquisa de Homicídios

Com a intenção de estudar em detalhes as dinâmicas dos homicídios ocorridos no estado do 
Rio de Janeiro, o ISP delineou um estudo que abarca diversas facetas deste problema. Com este 
trabalho, será possível identificar soluções factíveis que sirvam de base para a implementação 
de políticas de redução dos homicídios no contexto do estado do Rio de Janeiro.

4.9 Prisões e apreensões de adolescentes no Estado do Rio de Janeiro

Este relatório apresenta uma descrição das autuações em flagrante, prisões e apreensões de 
adolescentes no estado do Rio de Janeiro, incluindo uma estimativa para os dados referentes 
a pessoas em conflito com a Lei encaminhados para as delegacias de polícia, e para os jovens 
entre 12 e 17 anos levados para delegacias de polícia por atos infracionais sem violência ou 
grave ameaça à pessoa. 

DELITOS PRATICADOS SEM INFORM./
NÃO CONDUZIDO CONDUZIDO TOTAL

DELITOS RELACIONADOS A DROGAS (LEI Nº 11.343/06) 3 94 97

DELITOS RELACIONADOS AO TRÂNSITO (LEI Nº 9.503/97) 38 48 86

LESÃO CORPORAL DOLOSA 13 40 53

JOGO DE AZAR/JOGO DO BICHO 2 50 52

CRIMES AMBIENTAIS 5 13 18

AMEAÇA 5 10 15

VIAS DE FATO 0 10 10

OUTROS DELITOS 10 59 69

TOTAL 76 324 400

Amostra do total de presos a partir de Termos Circunstanciados qualificados segundo método 
elaborado pelo ISP (janeiro a abril de 2015)

Fonte ISP com base em informações da PCERJ. Amostra: ISP
http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/uploads/RelPrisoesAdo2015.pdf.
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4.10 Relatório de Armas

Este relatório mostrou detalhes apurados quanto 
às apreensões de armas de fogo, notadamente em 
relação aos fuzis e pistolas, ocorridas durante os 
meses de janeiro a maio de 2015, comparando-as, 
ainda, com o mesmo período do ano anterior.

http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/uploads/RelatorioAr-
mas2015.pdf.

APREENSÃO DE
  ARMAS DE FOGO

RELATÓRIO 

(Janeiro a Maio de 2015)

Instituto de Segurança Pública

Organização
Leonardo D’Andréa Vale

4.11 Relatório de Vitimização Policial

O presente relatório apresenta os detalhes apurados em relação às mortes de policiais civis 
e militares do estado do Rio de Janeiro quando em serviço e em situação de folga, ocorridas 
durante os anos de 1998 a 2015 (novembro).

4.12 Relatório Juventude e Crime

O objetivo deste relatório foi identificar padrões nas autuações em flagrante registradas no 
estado do Rio de Janeiro entre 2010 e 2014 a partir de uma análise por idade e tipo de crime. 
Iniciado em 2015, foi publicado em março de 2016.

4.13 Revista eletrônica Cadernos de Segurança Pública editada anualmente

Com periodicidade anual, a revista se consolidou como fonte de informação qualificada das 
práticas de gestão da Segurança Pública, incentivando e disseminando trabalhos diversos liga-
dos a esse campo tão complexo e relevante.

Esta é o hotsite da revista eletrônica Cadernos de Segurança Pública: http://www.isp.rj.gov.br/revista/



Instituto de Segurança Pública  -

Relatório de Atividades

15

5. CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA – CCS

O ISP é o responsável pela coordenação dos Conselhos Comunitários de Segurança (CCS) 
do estado do Rio de janeiro. Em 2015 eram 65 CCS distribuídos em 45 municípios fluminenses. 
O trabalho de coordenação implica em atividades como: oferecimento de cursos e qualificações 
para policiais e participantes da sociedade civil, produção de relatórios, produção de material im-
presso, bem como visitas aos municípios que têm conselhos implementados ou desejam imple-
mentar novos CCS.

Fonte:Relatório dos Conselhos Comunitários, ISP, 2015.
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5.1 Capacitações realizadas

Os cursos oferecidos pela Coordenadoria dos CCS aos conselheiros têm o objetivo de ajudar 
na construção de suas atas. Tais cursos afetam diretamente a produção discursiva desses agen-
tes, incidindo no processo de construção das atas e também na forma como os conselheiros or-
ganizam as reuniões. Em 2015, foram realizadas sete capacitações nos conselhos de diferentes 
Áreas Integradas de Segurança Pública (AISP). No total, foram qualificadas 37 pessoas.

5.2 Novos Conselhos Comunitários implementados

Em 2015, foram implementados sete novos conselhos – conselhos estruturados e reativados, 
todos homologados pela Coordenadoria dos CCS. Foram estes: CCS AISP 04 – Estácio; CCS 
AISP 05 – Ilha de Paquetá; CCS AISP 09 – Praça Seca; CCS AISP 26 – Petrópolis; CCS AISP 
30 – São Jose do Vale do Rio Preto; CCS AISP 37 – Resende; e CCS AISP 39 – Belford Roxo.

5.3 Número de participações em reuniões de Conselhos Comunitários de Segu-
rança

Dadas as necessidades do trabalho de coordenação dos CCS pelo estado, foram feitas 31 
(trinta e uma) visitas ao longo de 2015 em diferentes municípios.

5.4 Relatório dos Conselhos Comunitários de Segurança do Rio de Janeiro

O primeiro relatório anual dos Conselhos Comunitários de 
Segurança teve por objetivo a sistematização dos dados produ-
zidos pelos CCS por meio dos registros das atas das reuniões 
desses conselhos, além de outras fontes documentais. Foram 
identificados os padrões regionais das demandas levadas aos 
CCS.

Fonte: http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/uploads/RelatorioCCS2015.pdf.

Relatório Anual 
dos Conselhos Comunitários de Segurança

do Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Segurança Pública

Organização
Joana C. M. Monteiro
Joice Cristina Campos
Orlinda Claudia R. Moraes
Thiago Barcelos Soliva
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6. O ISP NA MÍDIA

As estatísticas de segurança pública consolidadas e divulgadas mensalmente pelo ISP, assim 
como as pesquisas realizadas e os dossiês e relatórios publicados ganham repercussão na 
imprensa, ampliando a difusão do conhecimento e das informações produzidos pelo Instituto.
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7. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

7.1 Orçamento realizado

Foram aprovados pela Lei Orçamentária Anual – LOA / RJ 2015 (Lei n.º 6.955, de 13 de 
janeiro de 2015), pelo Decreto n. 45.138, de 23 de janeiro de 2015, e demais atos, recursos da 
ordem de R$ 2.917.498,00 para a UO 2632 – Instituto de Segurança Pública. Deste total, foram 
autorizados para empenho R$ 3.174.257,08.

Os gastos com despesas referentes a pessoal e encargos sociais, no montante de R$ 
2.914.737,58, corresponde a 92% das despesas empenhadas no exercício.

Para o custeio/despesas correntes (2010, 2016, 2467 e 8021) foram orçados, inicialmente, R$ 
183.788,00, com movimentação de créditos no valor de R$ 156.333,20, totalizando, no final do 
exercício, R$ 340.121,20. Foi empenhado o montante de R$ 237.878,35, incluindo os créditos 
recebidos por descentralização da Secretaria de Estado de Segurança (UG 260100). Além da 
descentralização de créditos de R$ 14.116,43 para UG 200900 – Subsecretaria Adjunta do 
Tesouro Estadual para atender despesas com serviços de concessionárias públicas.

As despesas com as atividades finalísticas do ISP, através do Programa 0147 – Gestão da 
Segurança Pública, foram orçadas em R$ 121.730,00, sofrendo uma redução de 80%

(R$ 97.751,85) durante o exercício de 2015. Foram empenhados R$ 21.641,15.

CATEGORIA DE GASTOS RECURSOS LIBERADO DESPESA EMPENHADA
Pessoal e Encagos (L1) 2.914.737,58 2.914.737,58

Custeio (L2 + L3) 237.878,35 237.878,35

Investimentos (L5) 21.641,15 21.641,15

TOTAL 3.174.257,08 3.174.257,08

Obs.: Atualmente, entende-se como Recurso Liberado o limite para empenhamento da despesa (LME) liberado pela Secre-
taria de Estado de Planejamento e Gestão e a respectiva cota financeira liberada pela Secretaria de Estado de Fazenda para 

emissão da programação de pagamento (PD).
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Conforme o gráfico a seguir, compreendendo os exercícios de 2012 a 2015, demonstra-se 
que o orçamento aprovado para o Instituto de Segurança Pública tem sido insuficiente, ocorrendo 
suplementação através de remanejamento e descentralização de créditos para atender as 
necessidades da Autarquia.
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Em 2015, a execução orçamentária foi inferior ao orçamento atualizado, em função do 
contingenciamento de R$ 233.958,70 (duzentos e trinta e três mil novecentos e cinquenta oito 
reais setenta centavos).

7.1.1 Contratações

No exercício de 2015, além da manutenção dos contratos existentes anteriormente, foram 
realizadas nove dispensas de licitação, respaldadas nos artigos 15, 24 e seus incisos, para 
prover o ISP de bens e serviços, sendo:

Dispensa de licitação

• Concessão de adiantamentos, na quantidade de 3 (três), que totalizaram R$ 8.000,00 (oito 
mil reais) e foram integralmente aplicados;
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• Aquisição de assinatura do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, total de
R$ 663,32(seiscentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos);

• Aquisição de certificado digital através do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação 
do Estado do Rio de Janeiro – PRODERJ, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais);

• Aquisição de mídias padrão para gravação 120 minutos, no valor de R$ 1.275,00 (um mil 
duzentos e setenta e cinco mil reais); e

• Aquisição de um purificador de água, no valor de R$ 739,00 (setecentos e trinta e nove 
reais).

Adesão ao Registro de Preços Interno – Pregão

• Aquisição de material de expediente de escritório, no total de R$ 1.003,00 (um mil e três 
reais);

• Aquisição de produtos alimentícios e bebidas, no total de R$ 329,40 (trezentos e vinte e nove 
reais e quarenta centavos)

7.1.2 Contratos assinados

Contrato n.º 001/SRP/2015 – Prestação de serviços de agência de viagens para atender às 
necessidades da Autarquia, em conformidade com a descrição contida no Termo de Referência 
(Anexo I) e na Ata de Registro de Preços (Anexo III) integrantes do Edital do Pregão Eletrônico 
SEPLAG n.º 05/2015, no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da empresa P&P Turismo 
Ltda.–ME, com início em 13/11/2015 e término em 12/11/2016.

7.1.3 Termos aditivos realizados

Termo de Adesão ao Contrato 025/2011 entre a Casa Civil e a Tim Celular S/A – 3º termo – 
Prorrogação do prazo de vigência até 06/01/2016 – Processo E-09/187/5000/2011;

Contrato RP-01/ISP/2011 Consórcio Infovia RJ 2.0 – 5º termo – Prorrogação do prazo de 
vigência até 03/05/2016 – Processo E-09/125/5000/2011;

Contrato DL-04/ISP/2012 Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos (ANDEF) – 4º termo 
aditivo – Prorrogação do prazo de vigência por 12 meses (até 31/05/2016) e alteração para 
supressão quantitativa – Processo E-09/630/5000/2012;

Contrato 05/ISP/2012 Consórcio – Telefonia Fixa do Governo do Estado do Rio de Janeiro – 3º 
termo aditivo – Prorrogação do prazo de vigência até 07/07/2017 – Processo E-09/783/5000/2012;
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Contrato 02/INEX/2014 SISGRAPH Ltda. – 1º termo – Prorrogação da vigência até 02/04/2016 
– Processo E-09/166/48/2014;

Contrato 03/SRP/2014 WP Sistemas Reprográficos e Impressão Ltda. – 1º termo –

Prorrogação da vigência até 17/06/2016 – Processo E-09/166/83/2014;

Contrato 06/SRP/2014 WP Sistemas Reprográficos e Impressão Ltda. – 1º termo – Prorrogação 
da vigência até 29/06/2016 – Processo E-09/166/61/2014;

Contrato 12/PE/2014 Centro de Integração Empresa-Escola do Estado do Rio de Janeiro – 1º 
termo – Prorrogação da vigência até 13/05/2016 – Processo E-09/166/009/9/2014.

7.1.4 Termos de distrato/rescisão realizados

Contrato n.º 09/SRP/2014 World Turismo, Transporte e Locação Ltda. – Resilição do contrato 
com fundamento no artigo 79, inciso II da Lei nº 8.666, de 1993, e efeitos a partir de 01/04/2015.

7.2. Execução financeira

Em atenção à determinação contida no § 1º do artigo 3º do Decreto nº 22.939, de 30 de janeiro de 
1977, alterado pelo Decreto nº 44.899, de 05 de agosto de 2014, o Instituto de Segurança Pública 
não possui conta bancária própria, realizando suas movimentações financeiras exclusivamente 
por intermédio dos mecanismos da conta única do Tesouro Estadual, na forma regulamentada 
pela Secretaria de Estado de Fazenda.

Em 2015 não houve arrecadação de recursos pelo Instituto. O Tesouro Estadual liberou R$ 
3.174.257,08 (três milhões cento e setenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oito 
centavos) para cobertura das despesas orçamentárias.

7.3. Execução patrimonial

Através do processo nº E-09/166/34/2016 foi encaminhada à Auditoria Geral do Estado a 
Prestação de Contas Anual de Bens Móveis Consolidada do Instituto de Segurança Pública, 
relativa ao exercício de 2015, em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa AGE n.º 29, 
de 06 de novembro de 2014, com as seguintes informações:

• Aquisição de sete bens;

• Baixa de 85 bens, sendo: 83 bens por inservibilidade, com base no Relatório Conclusivo 
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da Comissão de Inventário, Avaliação e Verificação de Disponibilidade de Bens Patrimoniais, 
designada pela Portaria ISP nº 62, de 08 de julho de 2014; e 02 bens por desaparecimento, 
objeto do processo de tomada de contas

n.º E-09/166/63/2015.

• Realização do registro do ajuste inicial dos bens, em consonância com o artigo 2º da Por-
taria CGE nº 179, de 27 de março de 2014, apurados pela Comissão de Inventário, Avaliação e 
Verificação de Disponibilidade de Bens Patrimoniais;

• Cálculo e registro da depreciação dos bens móveis, como determinam o Decreto nº 44.489, 
de 25 de novembro de 2013 e a Portaria CGE nº 179/2014.

Em função das movimentações acima, os bens móveis do ISP sofreram redução de 60,4% do 
exercício de 2014 no valor de R$ 616.037,04 (seiscentos e dezesseis mil e trinta e sete reais e 
quatro centavo) para 2015 o valor de R$ 243.718,79 (duzentos e quarenta e três mil e setecentos 
e dezoito reais e setenta e nove centavos), enquanto o montante depreciado passou de R$ 58,26 
(cinquenta e oito reais e vinte seis centavos) para o valor de R$ 8.272,30 (oito mil duzentos e 
setenta dois reais e trinta centavos).






