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POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO
QUARTEL DO COMANDO GERAL

7ª SEÇÃO DO ESTADO-MAIOR GERAL - 7ª EMG/PROJETOS
Rua Amaro Bezerra, s/nº - Derby - Recife-PE – CEP 52010-150

Fone (81) 3181-1180 / E-mail: 7emg@pm.pe.gov.br

 

PROJETO TÉCNICO Nº  14 – PMPE / SDS - BANCO DE PROJETOS / GGPPE-SDS
 
 
NOME DA PROPOSTA/TÍTULO DA AÇÃO
 
REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO - CTT/PMPE
 

1. OBJETO

A presente proposta tem como obje�vo aumentar a capacidade de receber Policiais
Militares para par�ciparem de instruções con�nuadas de atualização e aperfeiçoamento profissional,
para uma melhor prestação de serviço à comunidade, principalmente no combate a violência através do
policiamento ostensivo preven�vo, visando reduzir os índices de Crimes Violentos Letais Intencionais –
CVLI e Crimes Violentos contra o Patrimônio – CVP no Estado, conforme o previsto na Portaria nº 793, de
24/10/2019 - MJSP Art. 4º, §1º, III-d.

2. JUSTIFICATIVA

O Centro de Treinamento Tá�co - CTT, unidade administra�va da PMPE, subordinada a
Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa - DEIP, foi criado em 12 de dezembro de 2017, através da Lei nº
16.232, com sede localizada no Parque do Jiquiá, ocupando a an�ga estrutura do 12º BPM. O perfeito
funcionamento da Unidade, criada a mais de 02 anos, com o obje�vo de manutenção das instruções de
maneira con�nuada, atendendo ao efe�vo operacional, torna-se uma necessidade para a ins�tuição,
visando o�mizar e expandir a ideia de treinamento e adestramento da tropa, para que se possa
acompanhar as exigências das mudanças e avanços sociais. O Centro coaduna com os ditos da Lei nº
13.675/18, de 11 de junho de 2018, a qual ins�tui o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e cria a
Polí�ca Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS), com a finalidade de preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio de atuação conjunta,
coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança pública e defesa social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, em ar�culação com a sociedade; em seu Art. 9º, §2º, Inc. V e VI,
tem-se como integrantes operacionais do SUSP contemplados por este Termo de Proposta de Projeto, os
componentes da Polícia Militar de Pernambuco.

Recentemente o CTT passou por uma reforma de suas instalações �sicas que contemplou
apenas o prédio principal, sendo man�dos os prédios laterais e da retaguarda com necessidade de
melhorias, visando ampliar a capacidade da Unidade em atender as instruções ao efe�vo, com a criação
de mais salas de aulas e para treinamento, bem como, acomodar os instrutores. Atualmente a Unidade
possui apenas duas salas de aulas, com capacidade para 30 (trinta) alunos, porém, possui estrutura para
ampliar a capacidade das salas e acomodar melhor os alunos, instrutores e efe�vo administra�vo. A não
realização das reformas limita a capacidade de atendimento para as mais variadas instruções e cursos, os
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quais, tem o condão de capacitar constantemente o efe�vo em suas diversas demandas de cursos na
ins�tuição.

Com o aumento da violência e da criminalidade e o aperfeiçoamento dos modus operandi
da marginalidade, é uma necessidade primordial os cursos de qualificação policial militar.  A uma
necessidade de uma doutrina como solução de padronização tendo como principal obje�vo avaliar a
importância da norma�zação deixando todos os policiais no mesmo nível de qualidade do serviço
(excelência da qualidade do serviço policial militar prestado a sociedade), como uma ferramenta a mais
para atuação melhorada do policial militar nas ações a que são empregados. 

O CTT atende policiais militares de todo o Estado, pois já possuía alojamentos adequados
para o efe�vo policial que por ventura precise se aquartelar, também possui salas de aulas onde
comporta 30 alunos

Com esse intuito de bem servir a sociedade e em busca da excelência na qualidade do
serviço policial, há, a necessidade de um ambiente de instrução para Defesa Pessoal Policial com suas
especificidades, o qual vem a ser o Dojô. Ambiente já reformado e carente de ser equipado com os
materiais de uso específico e primordiais ao que se propõe.

 O projeto visa a melhoria do desempenho operacional por parte do efe�vo com uma
melhoria na qualidade do atendimento e prestação do serviço de preservação da ordem pública através
do policiamento ostensivo e preven�vo. Além disso, visa atender o plano de comando da PMPE com a
o�mização da instrução, possibilitando a manutenção da capacitação.

3. RESULTADOS ESPERADOS

Alcançar o maior número possível de Policiais Militares para capacitação, visando aumento
no desempenho operacional, mediante instruções voltadas ao combate a violência através do
policiamento ostensivo preven�vo.

4. INDICADORES

A Instrução de Atualização Profissional para Praças - IAPP 2020, prevê instruções com
turmas semanais de 40 alunos, onde os policiais passam por 40 horas/aula, com as seguintes disciplinas:
Procedimentos em Ocorrências; Uso Diferenciado da Força; Armamento e Munição; Técnicas de
Abordagem e Tiro Defensivo na Preservação da Vida - Método Giraldi; complementando a carga horária
com uma Prá�ca Operacional. As duas salas existentes no CTT comportam de maneira confortável apenas
20 (vinte) Policiais Militares, cada sala, o que diminui a capacidade de abranger mais alunos em
capacitações e instruções de atualização. Além de poder estruturar um ambiente adequado para a
capacitação da prá�ca de Defesa Pessoal, o dojô. Após a reforma e montagem do dojô, o CTT poderá
atender um público de 90 (noventa) Policiais Militares por semana, aumentando em mais de 100% do
atendimento atual, visando a padronização constante de procedimentos através de instruções de
nivelamento e atualização, diante das mudanças sociais que exigem adequação.

5. METAS

O projeto tem a meta de reformas das salas já existentes e que não foram contempladas
com a reforma do prédio principal: a criação de um auditório para reuniões, 03 (três) salas de aulas, sala
para instrutores, finalização do Dojô para a prá�ca de Defesa Pessoal (aquisição de equipamentos) e
alojamento feminino, possibilitando assim, através do desenvolvimento técnico profissional, a valorização
e aperfeiçoamento dos agentes de segurança pública da PMPE, refle�ndo em um serviço cada vez mais
qualificado de preservação da ordem pública. Visando a ampliação das capacitações para 90 Policiais por
semana.

6. ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO 

Es�ma�va do total de inves�mento em despesas correntes (custeio) com a reforma das
instalações do CTT - R$ 120.411,60 (Cento e vinte mil, quatrocentos e onze reais e sessenta centavos);



28/04/2021 SEI/GOVPE - 9329955 - GOVPE - Ofício

https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11341991&infra_sistema=… 3/7

mais os equipamentos para 01 (um) dojô completo (acessórios para Instruções e Treinamento de Defesa
Pessoal Policial) - R$ 22.444,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e quarente e quatro reais).

Detalhamento das despesas com serviços de  reforma dos ambientes em anexo (doc SEI
nº :9366530)

Detalhamento dos Acessórios para o Dojô:

ITENS PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE TAMANHO R$ UNITARIO R$ TOTAL
1 TATAMES 1X1 40mm Blocos 100 - 95,00 9.500
2 SACOS DE TREINAMENTO EM COURO Unidade 2 120X90 199,00 398,00

3 PROTETORES DE CABEÇA COM GRADE
(UNISEX) Unidade 20 5P/10M/

5G 109,00 2.180

4 PROTETOR DE TORAX Unidade 20 5P/10M/
5G 99,00 1.980

5
 PROTETOR DE CANELA PARES 20 5P/10M/

5G 164,00 3.280

6 TONFA / PR-24 Unidade 20 - 40,00 800,00

7 LUVAS TREINO PARES 20 5P/10M/
5G 129,00 2.580

8 SUPORTE PARA SACOS DE TREINO
120KG Unidade 2 - 149,00 298,00

9 MANOPLA PARES 6 - 89,00 534,00
10 APARADOR DE CHUTES PARES 6 - 149,00 894,00
     TOTAL 22.444,00

 

Proposta – Eixo de valorização dos profissionais de segurança pública.

Recursos – Despesas de capital – inves�mento: R$ 0,00

Recursos – Despesas correntes – custeio: R$ 120.411,60 (Cento e vinte mil, quatrocentos e
onze reais e sessenta centavos) + R$ 22.444,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais)
= R$ 142.855,60 (Cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta
centavos)

7. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Parte frontal do CTT – Centro de Treinamento Tá�co

 
Situação das instalações do CTT necessitando de reformas (Salas de Aula)

https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=11384740&id_procedimento_atual=10818210&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110012831&infra_hash=6ce8ab9a4edd5359eb6beb6f5216444a4e4074af864bcaa251e4249995070304
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Situação das instalações do CTT necessitando de reformas (Salas de Aula)

Situação das instalações do CTT necessitando de reformas (Salas de Aula)
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Situação das instalações do CTT necessitando de reformas (Salas de Aula)

Situação das instalações do CTT necessitando de reformas (Salas de Aula)

Situação das instalações do CTT necessitando de reformas (Salas de Aula)

Situação das instalações do CTT necessitando de reformas (Salas de Aula)
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Local da estruturação do DOJO no Centro de Treinamento Tático

 

8.  PLANILHA DE CUSTOS EM ANEXO

Doc. SEI nº  9366530 (Referente ao serviço de Reforma das salas de aula)
 
 
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA
Nome Completo: IVSON AMILCAR BOTELHO DA SILVA
Posto/graduação: TENENTE CORONEL
Matrícula: 930056-2
Função: Chefe do CTT
Lotação: DEIP
E-mail Ins�tucional: IVSON.AMILAR@PM.PE.GOV.BR
Telefone: (81)99701-3783

 

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Mar�ns Ianino, em 27/10/2020, às 15:37,
conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de
outubro de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 9329955 e
o código CRC 4FA73A09.

https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=11384740&id_procedimento_atual=10818210&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110012831&infra_hash=6ce8ab9a4edd5359eb6beb6f5216444a4e4074af864bcaa251e4249995070304
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO

Rua São Geraldo, 111, - Bairro Santo Amaro, Recife/PE - CEP 50040-020, Telefone:  

Criado por leonardo.xavier, versão 17 por tintila.lacerda em 27/10/2020 15:37:07.


