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CERTIFICADO 
DE RECONHECIMENTO E PREMIAÇÃO 

 
O Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado de Gestão  

e Recursos Humanos, certifica que a iniciativa 
 

OBSERVATÓRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DO ESPÍRITO SANTO 

 
da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP, participou do Ciclo 2018 

do Prêmio Inoves, obtendo 59 (cinquenta e nove) pontos na avaliação de seu Relatório de Gestão, 

sendo reconhecida como concorrente elegível da categoria “Ideia – Estadual”. 

 

Vitória - ES, 07 de dezembro de 2018. 



 

 

 

1. Potencial de Inovação 
 

5 3 
 

2. Relevância Social 
 

5 4 
 

3. Resultados Esperados 
 

1 4 
 

4. Grau de Sustentabilidade 
 

1 3 
 

5. Grau de Replicabilidade 
 

3 4 
 

6. Participação dos Beneficiários 
 

3 0 
 

7. Mecanismo de Transparência e Controle Social 
 

1 0 
 

RESULTADO FINAL 
 

Pontuação Final 
  

Classificação: Concorrente elegível 
 

59 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe: 
 
Carlos Augusto Gabriel de Souza (coordenador)  
Edna Maria dos Santos Amorim 

Nome da iniciativa e instituição: 

OBSERVATÓRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO 
Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP 

Comentários: 

1. A unificação das bases de dados de informações criminais para monitoramento de 
indicadores e direcionamento das políticas públicas de segurança deveria ser uma 
premissa da SESP. Trata-se de algo essencial para melhorar o combate à violência, mas 
não vejo como algo básico, não como uma inovação. 
2. Curioso que a iniciativa não coloca como objetivo a redução da criminalidade ou 
melhora dos indicadores de segurança. Visa apenas melhorar a transparência dos 
indicadores de segurança pública, melhorando a articulação entre o poder público e as 
organizações civis à sociedade acadêmica e à imprensa. 
3. "melhor entendimento da conjuntura criminal, com o objetivo de aumentar a eficiência 
da atividade policial, aprimorar o monitoramento dos indicadores, melhorar a divulgação 
e transparência das estatísticas criminais, melhorar a interlocução entre o órgão público 
e a sociedade"  
4. A descrição do quesito gerou interpretação dúbia se a sustentabilidade, o uso 
adequado e responsável dos recursos, refere-se aos recursos ambientais ou aos 
recursos materiais destinados ao projeto. Por este motivo, adotamos a nota 3 para os 
projetos que apresentem bom uso dos materiais, mas sem menção à sustentabilidade 
ambiental. 
5. A ideia de centralizar em uma base de dados informações difusas pode e deve ser 
replicada, porém o projeto trata de tema muito específico e não vejo como replicar o 
produto do trabalho para outros órgãos. Além disso, o projeto inclui outras iniciativas 
como a mudança na estrutura organizacional e física do órgão  
6. A ideia foi de iniciativa da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social 
e não teve participação dos beneficiários. 
7. Critério geral adotado: disponibilização para a população das informações do projeto 
ao longo da sua execução. 

Para validação dos Certificados do Prêmio Inoves – Ciclo 2018, visite o site do Programa no endereço inoves.es.gov.br 
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