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GOVPE - Declaração

Processo SEI nº PLANO DE AÇÃO-FUNDO2020-EIXO_ECV
PLANO DE APLICAÇÃO DO  EIXO ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE VIOLENTA - TERMO DE ADESÃO Nº 34/2020 - MJSP E SDS-PE

 

Este Plano de Aplicação é o instrumento central de planejamento para definir a implantação do eixo de financiamento da Portaria nº 630, de 27 de
novembro de 2020, do Ministério da Jus�ça e Segurança Pública, que deverá nortear o interesse do estado nas especificidades das regiões selecionadas.
Ressalta-se a necessidade de trabalhar o planejamento, orçamento, inicia�vas e a�vidades de forma que reflita a situação atual, deixando claro as
intenções, projeções e es�ma�vas de atuação do Estado, em concordância com o obje�vo macro da Portaria em epígrafe. O Eixo Enfrentamento à
Criminalidade Violenta compreende o conjunto de medidas para redução e controle da violência e da criminalidade, a serem desenvolvidas em
territórios que apresentem altos indicadores criminais, ampliando a percepção de segurança e proteção social, por meio de ações mul�disciplinares,
intersetoriais e de integração de atores nas diversas esferas.

 

 

Dados do Fundo Estadual de Segurança Pública

Ente Federativo ESTADO DE PERNAMBUCO

Lei de Criação do Fundo Estadual 16.595, DE 27 DE JUNHO DE 2019.

CNPJ 35.251.090/0001-78

 

Dados do responsável pelo Fundo Estadual de Segurança
Pública

Nome ANTÔNIO DE PÁDUA VIEIRA CAVALCANTI

Cargo SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL

CPF 959.729.944-53

Contato: e-mail e telefone
E-MAIL: ggppe@sds.pe.gov.br

TELEFONE: (81) 3183-5068 / 3183-5028

 

Dados do responsável pela Gestão do Fundo Estadual de
Segurança Pública

Nome ANTÔNIO DE PÁDUA VIEIRA CAVALCANTI

Cargo
SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL –
PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR DO
FESPDS/PE

CPF 959.729.944-53

Contato: e-mail e telefone
E-MAIL: ggppe@sds.pe.gov.br

TELEFONE: (81) 3183-5068 / 3183-5028

 

 

AÇÃO 1 MODERNIZAÇÃO DA PERÍCIA CRIMINAL PERNAMBUCANA

Justificativa ANÁLISE DIAGNÓSTICA DO PROBLEMA:

Segundo o Atlas da Violência 2019, publicado pelo IPEA (Ins�tuto de pesquisa Econômica Aplicada), o número de homicídios no
Brasil cresceu 4,9% entre 2016 e 2017. Em Pernambuco, no mesmo período o crescimento foi de 21,9%. Esse dado reflete a
necessidade da Secretaria de Defesa Social, por meio de suas opera�vas de Segurança Pública, adotar novas estratégias no
combate a criminalidade.
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É nesse contexto que apresentamos o presente projeto, a fim de estabelecer novas ações, no âmbito da Polícia Cien�fica, para
repressão qualificada aos crimes, especialmente os crimes violentos letais intencionais e os crimes contra o patrimônio. 

 

1.  GENÉTICA FORENSE.

O Ins�tuto de Gené�ca Forense Eduardo Campos (IGFEC) é o orgão responsável pelas perícias criminais baseadas em Gené�ca, no
âmbito do estado de Pernambuco. Um dos laboratórios que compõem o IGFEC é o Laboratório de Biologia Forense (LBF),
responsável pela execução de Perícias de Biologia. O LBF é responsável pela iden�ficação de fluidos biológicos (sangue, esperma,
etc), sendo indispensável para o direcionamento e determinação de etapas posteriores que envolvem a Gené�ca Forense. Nos
úl�mos anos, observamos um aumento significa�vo do número de casos, este fato vem gerando demanda reprimida. São muitos
casos armazenados e não analisados. Por este mo�vo existe a urgente necessidade de aumentar a capacidade de processamento
atual de amostras. 

 

2. ESTRUTURAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE VESTÍGIOS.

A lei 13964/2019 incorporou à legislação processual penal a cadeia de custódia de ves�gios. Esse processo, conforme o diploma
norma�vo, possui várias etapas, sendo uma delas o acondicionamento (art. 158-B, V) e o armazenamento (art. 158-B, IX) em
recipientes dotados de recursos que garantam à inviolabilidade dos ves�gios (art. 158-D, caput e parágrafos) e em atenção à sua
natureza.

A referida Lei Federal acrescentou ao CPP o Art. 158-E, que diz:

“Todos os Ins�tutos de Criminalís�ca deverão ter uma central de custódia des�nada à guarda e controle dos ves�gios, e sua gestão
deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.

§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para conferência, recepção, devolução de materiais
e documentos, possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar
condições ambientais que não interfiram nas caracterís�cas do ves�gio.”

Desta forma, o presente projeto obje�va suprir a Gerência Geral de Polícia Cien�fica (GGPOC) com o material necessário para
cumprir as novas determinações acrescidas ao CPP e estruturar uma Central de Custódia de Ves�gios.

 

3. PERÍCIA EM LOCAL DE CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.

A busca, detecção e coleta de provas materiais em locais de crimes caracterizam-se como etapas indispensáveis para a elucidação
de crimes. Sabe-se que a prova pericial é o que se tem de mais robusto numa inves�gação criminal. Os equipamentos alvo do
presente projeto são importantes para o desenvolvimento de perícias em locais de crimes contra o patrimônio, promovendo e
garan�ndo a realização de perícias criminais mais robustas, bem como maior celeridade na emissão de laudos periciais, fatores
determinantes para a correta instrução de inquéritos policiais.

 

4. TOXICOLOGIA FORENSE.

O Laboratório de Toxicologia Forense, responsável pela realização de um número considerável de perícias criminais no âmbito do
estado de Pernambuco, carece de modernização e atualização de equipamentos. Apresenta demanda reprimida, não conseguindo
concluir perícias criminais e emi�r laudos periciais com a celeridade necessária. Os números por si só demonstram a deficiência
enfrentada devido a falta de equipamentos: No ano de 2020,  32% das solicitações de perícias toxicológicas não foram atendidas. É
indispensável modernizar o parque de instrumentos do Laboratório de Toxicologia Forense a fim de mi�gar essa curva ascendente
de perícias criminais solicitadas e não realizadas. 

 

5. INTERIORIZAÇÃO DA INFORMÁTICA FORENSE.

O interior do estado de Pernambuco é cenário de grande número de homicídios e essa situação vem se agravando ao longo dos
anos. Em 2019, a quan�dade de Crimes Violento Letal Intencional (CVLI) no Agreste e Zona da Mata (1.465), foi superior aos da
Região Metropolitana do Recife (1.419), mesmo tendo esta úl�ma, população muito superior. Isto reforça  a necessidade de
interiorizar o combate a criminalidade, usando ferramentas modernas e robustas.

O Laboratório de Informá�ca Forense da Polícia Cien�fica é um importante setor, cuja elucidação de crimes com indicação de
autoria é cada vez mais evidente. Pra�camente em todos os crimes há a necessidade de se periciar algum �po de mídia e é no
âmbito da Polícia Cien�fica que as informações ganham forma e são u�lizadas para apontar criminosos e dinâmicas de crimes
diversos.

Neste projeto, a Polícia Cien�fica planeja interiorizar as perícias criminais de informá�ca, hoje realizadas exclusivamente na capital.

ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL/DISTRITAL:

A Polícia Cien�fica de Pernambuco se insere no contexto do Pacto Pela Vida, programa do Estado de Pernambuco que, entre
outros princípios e diretrizes, carreia esforços para  ampliar as ações de prevenção e repressão qualificada da violência com foco
na redução da criminalidade e aumento da sensação de segurança da população, melhorando a infraestrutura para a a�vidade
policial e para o sistema sócio educa�vo, trazendo com isso, maior agilidade, flexibilidade e capacidade de resposta às expecta�vas
da sociedade Pernambucana.

 

RAZÕES PARA QUE O PROBLEMA SEJA ALVO DE INTERVENÇÃO:

1. ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE BIOLOGIA FORENSE DO INSTITUTO DE GENÉTICA FORENSE
EDUARDO CAMPOS;

A modernização neste setor permi�rá que os peritos criminais detectem, coletem e iden�fiquem ves�gios em suportes diversos,
com maior grau de certeza e com a celeridade necessária e indispensável para uma inves�gação criminal. O aumento significa�vo
da demanda deve estar atrelada a constante modernização de equipamentos.

2. ESTRUTURAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE VESTÍGIOS;
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A presente aquisição obje�va atender as necessidades da Secretaria de Defesa Social, suprindo a Gerência Geral de Polícia
Cien�fica (GGPOC) com o material necessário para cumprir as determinações acrescidas ao CPP, estruturando uma Central de
Custódia de Ves�gios.

3. ESTRUTURAÇÃO DA DIVISÃO ESPECIALIZADA EM PERÍCIA DE PATRIMÔNIO - DEPP;

A mo�vação para aquisição de equipamentos decorre da necessidade de emprego de novas tecnologias nas a�vidades periciais
trazendo resultados céleres. Os locais de crimes contra ao patrimônio podem  apresentar  grande extensão, diversos �pos de
ves�gios, grandes quan�dades de ves�gios e, portanto, a u�lização de equipamentos é indispensável para a correta atuação da
Perícia Oficial de Natureza Criminal.

4. MODERNIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE TOXICOLOGIA FORENSE;

A falta de equipamentos e/ou equipamentos an�gos, resultam em demora ou empecilho na conclusão da s perícias criminais
toxicológicas. A aquisição de equipamentos modernos visa dar celeridade aos procedimentos periciais, bem como a melhoria da
qualidade das perícias. Perícias Toxicológicas são indispensáveis para a caracterização de causa de morte violenta. 

5. INTERIORIZAÇÃO DA INFORMÁTICA FORENSE; 

As perícias de informá�ca forense são realizadas exclusivamente na capital do estado de Pernambuco. a interiorização desses
processos é de fundamental importância para agilizar resultados periciais e  a conclusão de inquéritos policiais. A aquisição de
equipamentos e so�wares visa garan�r a capacidade de recuperação de informações armazenadas em mídias diversas, levando
bene�cios para o interior do estado.

 

IMPACTO DA INTERVENÇÃO QUE ESTÁ SENDO PROPOSTA:

1. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE BIOLOGIA FORENSE DO
INSTITUTO DE GENÉTICA FORENSE EDUARDO CAMPOS;

O IGFEC recebe, em média, 200 (duzentos) casos mês, o que equivale a 600 (seiscentas) amostras biológicas mensais. Es�ma-se
que no ano de 2021 serão processadas 7.200 (sete mil e duzentas) amostras, desde que sejam adquiridos novos equipamentos. 

2. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE VESTÍGIOS;

A aquisição dos insumos e equipamentos garan�rão o correto acondicionamento e rastreamento dos ves�gios, desde a coleta no
local do crime até a realização da perícia criminal, incluindo a custódia da contraprova. A qualidade do objeto constante neste
termo é de fundamental importância para o bom andamento das perícias realizadas no âmbito da Polícia Cien�fica,
consequentemente contribuindo para a qualidade e higidez dos Laudos Periciais, peças fundamentais para a persecução penal. 

3. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA DIVISÃO ESPECIALIZADA EM PERÍCIA DE PATRIMÔNIO - DEPP;

A aquisição dos equipamentos aumentará a capacidade da Divisão Especializada em Perícias Patrimoniais , permi�ndo a realização
de diversas perícias em local de crime, a exemplo da obtenção de informações por meio de vídeos e imagens em áreas de grande
extensão, de di�cil acessibilidade e a uma distância segura dos alvos; coletar imagens com construção de mosaicos e mapas que
permitem a realização de medições, análises de estruturas externas, análise topográfica, análise de vegetação e geração de
modelos 3D; processamento de imagens; dentre outros equipamentos que atualmente a Polícia Cien�fica de Pernambuco não
possui.

4. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MODERNIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE TOXICOLOGIA FORENSE;

A aquisição dos equipamentos permi�rá a realização de um maior número de perícias criminais em um menor intervalo de tempo.
Contribuirá também para agilizar a emissão de laudos periciais, dando celeridade às inves�gações. A modernização do laboratório
também garan�rá um melhor armazenamento das amostras e uma maior segurança para o analista durante as etapas de preparo.
Além disso, com alguns dos equipamentos a serem adquiridos, será possível realizar análises toxicológicas que hoje não
realizamos, as quais podem contribuir inclusive para um melhor entendimento da dinâmica dos crimes.

5. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A INTERIORIZAÇÃO DA INFORMÁTICA FORENSE;

Serão beneficiados diretamente os serviços prestados pelo Laboratório de Informá�ca Forense, e indiretamente a Jus�ça Criminal,
com o aumento da capacidade de atendimento e o melhoramento da qualidade das perícias criminais de informá�ca.

LOCAIS (REGIÕES OU MUNICÍPIOS) QUE SERÃO CONTEMPLADOS:

1. INSTITUTO DE GENÉTICA FORENSE EDUARDO CAMPOS – IGFEC (IML – JABOATÃO DOS GUARARAPES)

Estrada da Batalha, s/nº Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. - PE. O IGFEC atende os 185 municípios do Estado de Pernambuco.

2. GERÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VESTÍGIOS - GCV

Rua Coelho Leite, 393, Santo Amaro, Recife-PE.

3. DIVISÃO ESPECIALIZADA EM PERÍCIA DE PATRIMÔNIO - DEPP

Rua José Antônio da Silveira, 36, Madalena, Recife-PE.

4. LABORATÓRIO DE TOXICOLOGIA FORENSE-LABTOX

Rua Marquês do Pombal, 455, Santo Amaro, Recife-PE.

5. INTERIORIZAÇÃO DA INFORMÁTICA FORENSE:

Unidades Regionais de Polícia Cien�fica - GINTER 1

Rua Marques do Pombal, 455, Santo Amaro, Recife-PE

Unidades Regionais de Polícia Cien�fica - GINTER 2

Avenida 7 de setembro, s/n, Jardim Maravilha, Petrolina

Estratégia de
Implementação

1. ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE BIOLOGIA FORENSE DO INSTITUTO DE GENÉTICA FORENSE
EDUARDO CAMPOS;

2. ESTRUTURAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE VESTÍGIOS;

3. ESTRUTURAÇÃO DA DIVISÃO ESPECIALIZADA EM PERÍCIA DE PATRIMÔNIO - DEPP;
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4. MODERNIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE TOXICOLOGIA FORENSE;

5. INTERIORIZAÇÃO DA INFORMÁTICA FORENSE;

Objetivos

Aumentar a capacidade de inserção de perfis gené�cos no Banco de Perfis Gené�cos de Pernambuco e do Banco Nacional
de Perfis Gené�cos.

Aumentar a emissão do número de laudos periciais.

Sanar a demanda reprimida.

Aumentar a capacidade de processamento de análises gené�cas em amostras oriundas de locais de crimes, principalmente
aumentando a contribuição na resolução de crimes sexuais e ao crime organizado contra o patrimônio.

Integrar ao laudo pericial de local de crime análises preliminares em ferramentas u�lizadas em arrombamentos, culotes de
estojos, fibras diversas ou outros ves�gios encontrados em local de crime;

Ganhar eficiência e qualidade para a realização dos exames periciais criminais.

Implementar o correto acondicionamento de ves�gios.

Expandir e diversificar os �pos de perícias criminais.

Proporcionar maior qualidade e diversidade nas perícias criminais em locais de crimes.

Resultados

Aumento da capacidade de inserção de perfis gené�cos no Banco de Perfis Gené�cos de Pernambuco e, por conseguinte, no
Banco Nacional de Perfis Gené�cos.

Manutenção dos resultados alcançados em âmbito nacional no tocante ao Banco de Perfis Gené�cos e consolidação do
estado de Pernambuco como referência em resultados periciais de DNA contribuindo no combate à criminalidade.

Maior celeridade nos resultados e emissão dos laudos.

Aumento na emissão do número de laudos periciais.

Estagnação da demanda reprimida.

Aumento da capacidade de processamento de análises gené�cas em amostras oriundas de locais de crimes, principalmente
aumentando a contribuição na resolução de crimes sexuais e ao crime organizado contra o patrimônio.

Integrar ao laudo pericial de local de crime análises preliminares em ferramentas u�lizadas em arrombamentos, culotes de
estojos, fibras diversas ou outros ves�gios encontrados em local de crime;

Ganhos em eficiência para a realização dos perícias criminais, possibilitando o processamento de imagens aéreas do local de
crime nas perícias criminais ambientais, por exemplo, localizar áreas degradadas, iden�ficando focos de calor(queimadas) e
constatando dados de áreas de preservação, e em pericias patrimoniais a reconstrução de cenários e realizações de
medições, por exemplo.

Registros de pontos georreferenciados.

Maior qualidade nas perícias de local de crime.

Implementação do correto acondicionamento ves�gios, respeitando sua natureza e a legislação vigente (individualização e
custódia).

Realização das perícias criminais no laboratório de informá�ca forense com mais eficiência, eficácia e efe�vidade,
propiciando o aumento do índice de elucidação de crimes, bem como a iden�ficação e a desestruturação das organizações
criminosas.

Aumento da taxa de sucesso na extração de dados de aparelhos celulares, aumento na diversidade dos dados extraídos,
contribuição maior e mais eficiente nas inves�gações que necessitem de informações extraídas de tais disposi�vos (sejam
mídias ou aparelhos celulares). 

Aumento da taxa de sucesso na extração de dados de aparelhos digitais de gravação de vídeo (DVR), contribuição maior e
mais eficiente nas inves�gações que necessitem de informações extraídas de tais disposi�vos. 

Realização de perícias com a análise da presença de carboxihemoglobina.

Impactos

Aumento da credibilidade e confiabilidade da população Pernambucana;

Redução do índice da criminalidade violenta e da letalidade;

Redução da impunidade;

Melhoria da prestação de serviço de segurança pública; 

Aumento da percepção subje�va de segurança;

Melhoria nas condições de trabalho dos servidores com equipamentos modernos e eficientes; 

Confiabilidade no resultado de exames através de aparelhos modernos;

Celeridade na elaboração de laudos periciais;

Emprego de tecnologias modernas na análise pericial;

Aumento da segurança na cadeia de custódia de ves�gios;

Aumento no processamento de amostras biológicas de locais de crime;

Celeridade nas perícias em informá�ca forense;

Possibilidade de análises periciais não efetuadas até o momento no Estado de Pernambuco;

  Sa�sfação dos servidores com o ambiente laboral;
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Indicadores INDICADORES: 

- Relatório da produ�vidade através do sistema GDL; 
- Relatórios semestrais emi�dos pela Rede Integrada de Bancos de Perfis Gené�cos;

- Quan�ta�vo de perícias patrimoniais realizadas; 
- Tempo de realização e finalização do exame pericial;

- Número de ves�gios cadastrados no Sistema de Gestão de Laudos (GDL);

- Quan�dade de laudos periciais concluídos por mês e por ano;

Metas

METAS:

- Aumentar em 30% o número de amostras processadas em relação ao ano de 2019, rela�vos a Gené�ca Forense; 
- Aumentar em 30% o número de laudos emi�dos em relação ao ano de 2019, rela�vos a Gené�ca Forense; 
- Aumentar em 20% o número de inserções de perfis gené�cos de ves�gios de local de crime no Banco de Perfis Gené�cos de
Pernambuco em relação ao ano de 2019;

- Aumentar em 15% a quan�dade de perícias patrimoniais realizadas; 
- Aumentar em 20% o número de ves�gios cadastrados no Sistema de Gestão de Laudos (GDL);

- Aumento de 30% do quan�ta�vo de laudos periciais concluídos por ano, rela�vos a Informá�ca Forense; 
- Aumento de 30% do quan�ta�vo de laudos periciais de análise de vídeo concluídos por ano;

- Diminuir o tempo de entrega dos laudos em 15%

RECURSOS  DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTO - R$ 2.816.241,79  (dois milhões, oitocentos e dezesseis mil, duzentos e quarenta e um
reais e setenta e nove centavos)

RECURSOS  DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO - R$ 1.354.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e quatro mil reais)

Assinatura 
Responsável pela Gestão do Fundo

ANTÔNIO DE PÁDUA VIEIRA CAVALCANTI

SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

 

AÇÃO 2 MODERNIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA DA SDS/PE

Justificativa O Centro Integrado de Inteligência de Defesa Social (CIIDS) é a Agência Central do Sistema Estadual de Inteligência de Segurança
Pública de Pernambuco (SEINSP) e está vinculado à Secretaria de Defesa Social de Pernambuco – SDS/PE.

O objeto do Plano de Ação é a modernização da inteligência à par�r da aquisição de equipamentos técnico-operacionais, solução
de conhecimento em BIG DATA E MINERAÇÃO DE DADOS e de requalificação do anexo para a criação da escola de inteligência em
segurança pública.

Os recursos tecnológicos são essenciais para sucesso de muitas a�vidades operacionais de inteligência, no entanto, nos úl�mos 12
anos houve pouca aquisição de equipamentos para o SEINSP, o que torna as a�vidades fim dessa natureza menos eficiente e
efe�va, desta forma, o alinhamento com as ações financiáveis do eixo de enfrentamento à criminalidade violenta da Polí�ca
Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e do Sistema Único de Segurança Pública, regulamentadas no Art. 4º, §1º, III,
alínea c  da Portaria nº 630, de 27 de novembro de 2020 e com os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, previsto nos
incisos I, IV e VI do Art. 5º e inciso I e do Art. 7º, ambos da Lei 13.756, de 12 de dezembro de 2018.

As a�vidades de análise de inteligência, possibilitam a desmantelamento de organizações criminosas e assessoramento do
gestores governamentais para o combate à violência, para tanto, a implantação para todo o estado e suas opera�vas de
inteligência de um sistema BIG DATA E MINERAÇÃO DE DADOS encontra-se em diapasão com eixo supra citado, no Art. 4º, §1º, III,
alínea b e Art. 4º, §1º, X, da Portaria nº 630, de 27 de novembro de 2020.

Outra necessidade, reside no local, onde os profissionais do CIIDS, que realizam a�vidades de campo, que demandam
aparelhamento para realizar as suas missões de forma célere devido a sua localização e que atualmente passa por uma reforma na
infra-estrutura parcialmente colapsada, levando à uma necessidade de realocar as equipes provisoriamente para outro prédio,
desde maio de 2019.

Além do exposto, as capacitações na área de inteligência têm sofrido impacto nega�vo por falta de local apropriado para execução
dos cursos. Em 2019, por exemplo, foi possível executar apenas 50% das turmas propostas, uma vez que os campus de ensino
estavam ocupados com os cursos de formação. Em 2020, devido a pandemia da Covid 19, apenas um curso foi iniciado e teve que
ser interrompido.

Neste sen�do, o projeto visa aparelhar as instalações do anexo visando contemplar a criação da primeira Escola de Inteligência do
Nordeste, possibilitando a qualificação dos Agentes de Inteligência do Sistema Estadual, bem como, de profissionais de agências
congêneres de outros estados, para o enfrentamento eficaz da criminalidade violenta e promovendo, desta forma, o alinhamento
com as ações financiáveis do eixo de enfrentamento à criminalidade violenta da Polí�ca Nacional de Segurança Pública e Defesa
Social e do Sistema Único de Segurança Pública, regulamentadas no Art. 4º, §1º, III, alínea c e d, e X da Portaria nº 630, de 27 de
novembro de 2020 e com os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, previsto nos incisos I, IV e VI do Art. 5º e inciso I e
do Art. 7º, ambos da Lei 13.756, de 12 de dezembro de 2018.

 

ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL:

A Inteligência é imprescindível no assessoramento do processo decisório e na elaboração, planejamento e execução das Polí�cas
de Segurança Pública do Estado, se tornando importante instrumento nas ações de prevenção e repressão à criminalidade
violenta. Por esta razão, ganhou um relevante papel no Pacto Pela Vida (PPV), Programa Estadual, criado em maio de 2007, que
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tem como obje�vo principal a redução dos Crimes Violentos  Intencionais (CVI), Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) e
Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP).

Vale destacar que o PPV é o plano para a�ngir a meta prioritária da Administração Pública Estadual, estabelecida por meio da Lei
das Diretrizes Orçamentárias (LDO) Nº 16.622 de 29 de agosto de 2019, em seu Art. 2º, § 1º.

A Repressão Qualificada da Violência, uma das linhas de ação do PPV, compreende as dimensões da Inteligência, da Informação,
da Tecnologia e da Gestão. Desde a criação do programa, foi observado que o aumento de inves�mento na área de Inteligência
trouxe resposta efe�va na redução da impunidade,  com impacto direto nos coeficientes da criminalidade. 

A Inteligência é protagonista em Operações de Repressão Qualificadas (ORQs), com aumento expressivos de  operações
deflagradas, em 12 anos, passando de 03 ORQs em 2007, com 83 prisões, para 109 ORQs em 2019, com 938 prisões, em sua
maioria membros de organizações criminosas, atuantes principalmente no tráfico de drogas e de armas e homicídios no Estado de
Pernambuco.

O inves�mento em equipamentos e ferramentas modernas, bem como a qualificação dos profissionais de Inteligência tem se
mostrado imprescindível neste êxito, uma vez que a criminalidade está cada vez mais organizada, demandando recursos
avançados e capacitação dos agentes para usar as ferramentas operacionais e tecnológicas disponíveis - e em constante evolução -
e tornar as ações de inteligência ainda mais eficazes. Contudo, por falta de local apropriado para execução dos cursos de
inteligência, o SEINSP apresenta, hoje, um grande déficit de capacitação.

Desta forma, acreditamos que o reaparelhamento do prédio anexo do CIIDS, a criação da Escola de Inteligência (EsInt) e
o reforço nos inves�mentos em equipamentos avançados e ferramentas de tecnologia com soluções para assessorar os
profissionais de inteligência, além de beneficiar os servidores de todo o SEINSP, refle�rá posi�vamente na qualificação do efe�vo
e, consequentemente, na redução efe�va dos índices de criminalidade violenta,  possibilitando resultados mais representa�vos.

 

RAZÕES PARA QUE O PROBLEMA SEJA ALVO DE INTERVENÇÃO:

 

 A atual necessidade de adequação e modernização dos equipamentos específicos e necessários às   a�vidades de ISP;

 Necessidade de aumento da eficiência da análise de informações tendo em vista o elevado volume de dados disponíveis e sua
velocidade de produção, que são consideravelmente superiores a capacidade humana de análise e processamento, e compa�veis
apenas com a capacidade de processamento computacional;

- Necessidade de padronização dos conhecimentos e habilidades indispensáveis à a�vidade de ISP por meio de instruções
especializadas de qualificação e capacitação con�nua.

Aparelhar o SEINSP com equipamentos necessários às ações operacionais, adquirir um sistema customizado de BIG DATA e
MINERAÇÂO DE DADOS para as análises dos agentes da inteligência, bem como, possibilitar o uso das instalações do Prédio Anexo
do Centro Integrado de Inteligência de Defesa Social – CIIDS, para criação da EsInt visa melhorar a qualidade de trabalho
e prestação dos serviços. 

A ação se jus�fica pela necessidade de ampliar as ações da Inteligência, como forma estratégica, para o combate à criminalidade
violenta, com o respaldo tecnológico e a qualificação dos seus agentes.

 

IMPACTO DA INTERVENÇÃO QUE ESTÁ SENDO PROPOSTA:

 

Aparelhar o SEINSP:

Com equipamentos que subsidiem a coleta e busca de dados, facilitem a demanda da Contra Inteligência e unidades operacionais
e de interceptação ambiental e reforçar rede de distribuição e proteção de dados da Região Metropolitana, Zona da Mata, Agreste
e Sertão, das Diretoria de Inteligencia da Polícia Civil, 2ª EMG da Polícia Militar de Pernambuco, Centro de Inteligência do Corpo de
Bombeiros Militar de Pernambuco, Unidade de Inteligência da Corregedoria e o Centro Integrado de Inteligência e Defesa Social,
afim de, iden�ficar, acompanhar e avaliar ameaças potenciais ou reais de segurança pública tornando mais efe�vas as ações de
combate a criminalidade violente e assessoria ao tomador de decisão.

 

Implantar Solução de Mineração de Dados:

Os agentes de inteligência realizam buscas individuais e manuais para produção de conhecimento, com baixa capacidade de
compar�lhamento de informações em bancos de dados no estado, isso torna as análises de vínculos e dados lentas e
ineficientes. A implementação de um sistema customizado para as necessidades possibilitam produzir conhecimentos que
neutralizem atos criminosos de forma mais efe�va e defini�va, através de buscas automá�cas em bases estruturadas ou não, com
criação de banco de dados integrados para o SEINSP e recuperação de informações e ferramentas de gestão.

 

Reaparelhar o anexo do CIIDS :

Restabelecer o ambiente de trabalho do efe�vo refle�rá na melhoria da qualidade do trabalho tanto na produção e salvaguarda
do conhecimento, como no assessoramento eficaz à gestão governamental nas Polí�cas de Segurança Pública e,
consequentemente, no combate à criminalidade violenta.

Ins�tuir um novo momento para o ensino na área da Inteligência com ambiente próprio para execução dos cursos, eventos com
todas as opera�vas de inteligência do Estado e com outras regiões e agências congêneres parceiras, equilibrando o déficit de
capacitação por meio da execução dos projetos pedagógicos apresentados por todas as Agências de Inteligência do SEINSP e
possibilitando ações de integração essenciais no combate à criminalidade violenta.

 

LOCAIS QUE SERÃO CONTEMPLADOS:

Agências de Inteligência das Opera�vas da SDS, em todo o Estado de Pernambuco, com a aquisição dos equipamentos de
tecnologia.

O Sistema Estadual de Inteligência de Segurança Pública de Pernambuco (SEINSP) com a solução BIG DATA e Mineração de dados.
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Prédio anexo do CIIDS, localizado em Recife - Rua Artur Cou�nho, 98 – Santo Amaro – Recife - PE, CEP 50.100-280, contemplando
com capacitações os 749 Agentes de Inteligência, além dos efe�vos das agências parceiras de inteligência.

Estratégia de
Implementação

1º Etapa – Projetos e Orçamento (status – em andamento);

2º Etapa – Elaboração do Termo de Referência e seus anexos, e edital para Licitação (status – em andamento);

3º Etapa – Conclusão do Certame e Ordem do Serviço (a iniciar);

4º Etapa – Recebimento dos itens e retorno da equipe operacional e de interceptação ambiental  às  instalações do anexo;

5º Etapa – Implantação da solução e inauguração da EsInt; 

Objetivos

O obje�vo do presente projeto é ampliar a quan�dade de equipamentos de tecnologia disponíveis pra inteligência do Estado de
Pernambuco, adquirir uma solução customizada em BIG DATA e MINERAÇÃO DE DADOS para todo o SEINSP, sem a necessidade de
licenças limitadas, reaparelhar o prédio anexo do Centro Integrado de Inteligência de Defesa Social – CIIDS, garan�ndo qualidade
dos serviços prestados pelas equipes de operações e interceptação ambiental e inaugurar a Escola de Inteligência, dentre outros
que destacamos abaixo:

Es�mular a padronização dos cursos de formação e a qualificação dos profissionais de segurança pública, respeitadas as
especificidades e as diversidades, em consonância com o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social;

Incen�var medidas para a modernização de equipamentos, da inves�gação e da perícia e 
para a padronização de tecnologia dos órgãos e das ins�tuições de segurança pública;

Promover a interoperabilidade dos sistemas de segurança pública;

Integrar e compar�lhar as informações de segurança pública, prisionais e sobre drogas;

Fortalecer os mecanismos de inves�gação de crimes hediondos e de homicídios;

Fomentar ações permanentes para o combate ao crime organizado e à corrupção;

          (Art. 5º inc. I, IV, V, VII, IX e X da portaria nº 630, de 27 de novembro de 2020)

Resultados

Os resultados deste projeto, serão:

Impessoalidade nas inves�gações;

Iden�ficação e desestruturação das organizações criminosas;

Aumento do índice de elucidação de crimes; e

Controle mais efe�vo do acesso às drogas, armas e munições ilegais 

(Art. 7º inc. III, IV, VI e X da Portaria nº 630, de 27 de novembro de 2020)

Impactos

1. Redução:

Dos impactos econômicos originados pela criminalidade violenta;

Do índice da criminalidade violenta e da letalidade; 

Dos riscos à vida, à saúde e à liberdade individual das pessoas; e 

Da impunidade.

2. Melhoria:

Na qualidade de vida das pessoas com a diminuição dos riscos à sua integridade e ao seu patrimônio;

Da credibilidade e confiabilidade das ins�tuições de Segurança Pública; e

Da prestação de serviço de segurança pública;

3. Aumento da percepção subje�va de segurança.

         (Art. 8º inc. I, a, b, e, f, II e III da Portaria nº 630, de 27 de novembro de 2020)

Indicadores
Aumento na produção de conhecimento da a�vidade de inteligência;

Aumento o número de turmas executadas dos cursos de capacitação e qualificação;

Aumento o número de cursos executado durante o ano;

Metas

Aumentar a produção do conhecimento (documentos de inteligência) sobre segurança pública em 20%* (2019);

Aumentar o número de turmas executadas dos cursos de capacitação e qualificação em 25%**, em relação ao ano de 2019;

Aumentar o número de cursos executados em 25%**, em relação ao ano de 2019;

(*) Para efeito das metas de produção de conhecimento, considerar o período de 01(um) ano após a aquisição dos equipamentos e
implementação da solução BIG DATA e MINERAÇÃO DE DADOS.

(**) Para efeito das metas de capacitação, considerar o período de 01(um) ano após a conclusão das obras de reforma do prédio e
do reaparelhamento.

Recursos DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTO: R$ 3.209.432,14
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Assinatura Responsável pela Gestão do Fundo

 

ANTÔNIO DE PÁDUA VIEIRA CAVALCANTI

SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

 

AÇÃO 3 REPARO E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CORREGEDORIA GERAL  - RECIFE - PE

JUSTIFICATIVA

 

1 . ANÁLISE DIAGNÓSTICA DO PROBLEMA:

A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social – COR. GER/SDS, situada em uma das mais movimentadas avenidas
da Capital Pernambucana/Recife, tem como atribuições: órgão superior de controle disciplinar interno dos Órgãos
Opera�vos de Defesa Social (Polícia Militar, Policia Civil, Corpo de Bombeiros Militar) e agentes a esta vinculados, bem como dos
Agentes de Segurança Penitenciária vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, em razão da
natureza que lhe é peculiar.

A COR. GER/SDS foi instalada numa área total de 2.500 m² e seu patrimônio imóvel é composto de 03 (três) edificações, sendo
uma 01 (uma) dessas representada pelo “Casarão da Corregedoria” que tem dois pavimentos e foi construído na segunda
década do século XX. No referido Casarão funcionam os setores: departamento de inspeção, ouvidoria, arquivo geral,
departamento de administração(setor de pessoal, almoxarifado, compras e contratos, gestão de frota e reserva de material
bélico), sendo assim uma estrutura inapropriada para abrigar um efe�vo de 50 (cinquenta) Servidores, além da circulação dos
demais agentes de defesa social e do público do público externo que buscam informações sobre processos administra�vos, bem
como adentram para fazer denúncias na Ouvidoria.

As graves dificuldades apresentadas na estrutura da Corregedoria Geral têm um impacto nega�vo direto na história da
construção secular, bem como no abrigo do público interno e externo a COR.GER/SDS que a edificação está sob
responsabilidade da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. As edificações da Corregedoria Geral da SDS, em especial a
citada anteriormente, apresentam problemas estruturais já analisados por especialista, através da Gerência de Arquitetura e
Engenharia da Secretaria de Defesa Social - PE, sendo assim merecedora de restauração, conforme os itens elencados abaixo e
conforme Nota Técnica nº 047/2019 anexa (10508983), bem como dos  registros fotográficos comprobatórios em Anexo
(10578606):

1. aberturas executadas na fachada, proporcionando infiltrações e fissuras nas alvenarias;

2. presença de canteiros com plantas na garagem, junto as paredes, proporcionando o acúmulo de água;

3. pilar de apoio a rampa apresentando fissuras ao longo do comprimento,

4. fissuras ao longo do comprimento dos perfis da laje do 1º pavimento;

5. infiltrações em trechos da laje do 1º pavimento;

6. evidências de possível oxidação de armadura em uma das vigas do 1º pavimento;

7. trecho considerável de viga apresentando armadura expostas com perda de seção, no 1º pavimento, mo�vando o
desocupação de duas salas, (escoramento preven�vo ao desabamento);

 8. trechos de laje apresentando desprendimento do reves�mento e exposição dos perfis da laje;

9. fissuras discretas na face inferior de outra viga do 1º pavimento;

10. trechos do forro da coberta sem fixação apropriada;

11. janelas e portas inservíveis (velhas e quebradas);

12. telhado em péssimo estado de conservação causando infiltrações diversas;

13. pintura interna e externa e;

14. sistema de prevenção contra incêndio, pânico e emergência;

15. Comunicação visual (Sinalização interna)

 

Com a restauração da Corregedoria Geral os servidores e terceirizados laborarão com maior qualidade de vida, rendimento
maior nas suas funcionalidades e com atendimento mais adequado ao público.

ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL/DISTRITAL

Alinhando ao planejamento de segurança pública, a Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social que se insere no contexto
do Pacto Pela Vida, programa do Estado de Pernambuco que, entre outros princípios e diretrizes, carreia esforços para ampliar
as ações de prevenção e repressão qualificada da violência com foco na redução da criminalidade e aumento da sensação de
segurança da população, melhorando a infraestrutura para a a�vidade policial, para tanto a restauração predial impactará
diretamente em vários setores (departamento de administração, departamento de inspeção, denúncia/ouvidoria, arquivo geral,
almoxarifado, reserva de material bélico, setor de pessoal, unidade de inteligência) alocados no Casarão da Corregedoria
Geral/SDS e trará bene�cios significa�vos aos servidores, com maior agilidade, flexibilidade e capacidade de resposta às
expecta�vas da sociedade e ao patrimônio da administração pública.

RAZÕES PARA QUE O PROBLEMA SEJA ALVO DE INTERVENÇÃO:

As razões pelas quais os problemas enfrentados pela Corregedoria Geral /SDS – COR.GER-SDS sejam alvo de intervenção foram
tecnicamente analisados, através da equipe da Gerência de Arquitetura e Engenharia da Secretaria de Defesa Social -PE e em
virtude de tal análise se jus�fica a necessidade da preservação do equipamento público, contra eventuais riscos e danos por
intempéries, conforme informações relevantes da Nota Técnica nº 047/2019 anexa e,  com as trocas de todas as portas e janelas
por se apresentarem velhas e caindo e provisão das condições adequadas de trabalho para servidores e terceirizados, excluindo
qualquer possibilidade de um ambiente laboral com iminência de desabamento, adequação do sistema contra incêndio,
adequação na acessibilidade e comunicação visual com iden�ficação de setores da COR.GER-SDS.
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IMPACTO DA INTERVENÇÃO QUE ESTÁ SENDO PROPOSTA:

REPARO E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CORREGEDORIA GERAL.

Com inves�mento na parte estrutural do Casarão da Corregedoria Geral da SDS/PE haverá inúmeros bene�cios, seja para os
servidores e terceirizados que laboram na COR. GER – SDS quanto a qualidade na análises processuais. Com a obra, haverá
reestruturação nos setores, redistribuição da localização dos equipamentos e na sala de gerenciamento de arquivo, na
melhoria: na prestação de serviço de segurança pública a população pernambucana, com maior celeridade e eficiência,
possibilitando um ambiente harmônico, livre de problemas estruturais que impactam na saúde psicológica e �sica dos
servidores e trabalhadores terceirizados, comunicação visual para acesso ao prédio e aos setores internos, na qualidade de vida
das pessoas com a diminuição dos riscos à sua integridade e ao seu patrimônio; na credibilidade e confiabilidade das
ins�tuições de Segurança Pública; no aumento da percepção subje�va, conforme prevê a Lei nº 13.756 de 12 de dezembro de
2018 que dispõe sobre o Fundo Nacional de Segurança Pública e na Portaria 630 de 27 de novembro de 2020 que rege a Polí�ca
Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e do Sistema Único de Segurança Pública, neste plano inserido no, Art 8º, inciso II
- melhoria e, alínea: a, b, c.

LOCAIS (REGIÕES OU MUNICÍPIOS) QUE SERÃO CONTEMPLADOS:

CORREGEDORIA GERAL, ÓRGÃO SUPERIOR DE CONTROLE CORREICIONAL, DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DE
PERNAMBUCO, situada a Avenida Conde da Boa Vista, 428, bairro da Boa Vista, Recife, CEP 50.060-004.

O plano de ação contemplará, além da COR. GER, os 184 municípios e a Autarquia de Fernando de Noronha, no do Estado de
Pernambuco.

ESTRATÉGIA DE
IMPLEMENTAÇÃO

 

1. Estudo técnico apresentado através da Gerência de Arquitetura e Engenharia – GAE/SDS-PE;

2. Elaboração de Projetos básico/execu�vo – GAE/SDS-PE;

3. Realização de estudo de impacto no custeio  – GAE/SDS-PE;

4. Conclusão do certame -– GAE/SDS-PE;

5. Acompanhamento e entrega dos reparos e adaptação do prédio sede da Corregedoria Geral.

OBJETIVOS

1. OBJETO

A reforma estrutural da Corregedoria Geral da SDS, tendo como pilar a Portaria nº 630, de 27 de novembro de 2020, que
regulamenta o incen�vo financeiro das ações do Eixo Enfrentamento à Criminalidade Violenta, no âmbito da Polí�ca Nacional
de Segurança Pública e Defesa Social e do Sistema Único de Segurança Pública, em seu Art. 4º, § 1º, Inc III, com destaque n linha
de atuação: alínea d) construção, reforma, ampliação, adequação e estruturação tecnológica de espaços e edificações para a
gestão e governança integradas de ações de segurança pública:

• Melhorar a estrutura �sica da COR.GER objeto de intervenção;

• Garan�r a segurança dos servidores;

• Melhorar a acessibilidade e o atendimento ao público

• Minimizar riscos relacionados a microrganismos que possam ocasionar doenças;

• Re�rar infiltrações que possam causar acidente e danificar equipamentos;

• Garan�r a integridade do patrimônio público;

• Reabrir salas interditadas e;

• Adequar o sistema de prevenção contra incêndio, pânico e emergência.

RESULTADOS
ESPERADOS

 

As A�vidades e ações que serão desenvolvidas, de acordo com o Art. 7º da Portaria nº 630, de 27 de novembro de 2020, como
os resultados da melhoria da estrutura �sica com a reforma (reforço das vigas estruturais, pinturas interna e externa, troca das
portas e janelas e adequação do sistema contra incêndio) do prédio da Corregedoria Geral, são:

 • aprimoramento do controle correcional;

• Colaborar para o aumento do índice de resolução de crimes;

• melhorar o atendimento adequado à população Pernambucana, resultando em maior celeridade nas ouvidas e denúncias;

• Garan�r o funcionamento adequado dos aparelhos, e extensão na garan�a dos mesmos;

• Melhorar o atendimento aos órgãos opera�vos quando do recebimento de procedimentos e processos administra�vos
disciplinares;

• Garan�a a reabertura das salas de gerenciamento do arquivo geral, visando à redução da demanda reprimida;

• Garan�r a reabertura da sala de recepção para o público externo e;

• garan�r de um sistema eficaz de prevenção  contra  incêndios e pânico.

IMPACTOS

1. Melhoria nas condições de trabalho dos servidores diminuindo riscos a saúde e de acidentes;

2. Melhoria na prestação de serviço de segurança pública, na produ�vidade dos servidores, garan�do a celeridade e eficiência
na missão de prevenir e atender as ví�mas de crimes violentos; nas condições de armazenamento e segurança dos materiais;

3. Aumentar a percepção subje�va de segurança.

INDICADORES E
METAS

Reverter às condições precárias estruturais das edificações existentes na Corregedoria Geral, assim como a situação de risco à
saúde e a segurança de equipamentos, servidores e terceirizados que desenvolvem as suas a�vidades no local, indispensáveis
ao cumprimento de soluções dentro do processo correcional para o enfrentamento da criminalidade violenta:

INDICADORES:

• celeridade na distribuição de inves�gações preliminares, oriundas da denúncia e ouvida;

• Estrutura de sustentação das instalações;

• Conforto na ocupação das instalações;
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• Instalações de equipamentos de prevenção contra incêndio e pânico.

 

METAS:

• aumentar 15% a celeridade na distribuição de inves�gações preliminares, oriundas da denúncia/ouvida;

• corrigir em 100% as condições estruturais de sustentação das instalações;

• melhorar 80% as condições de ocupação e conforto ambiental das instalações;

• reparar 60% as condições do sistema de prevenção contra incêndio e pânico.

RECURSOS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO: (R$) 214.045,75 (duzentos e quatorze mil, quarenta e cinco reais e setenta e cinco
centavos)

RECURSOS DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTO: (R$) 207.057,20 (duzentos e sete mil, cinquenta e sete reais e vinte centavos).

Assinatura
Responsável pela Gestão do Fundo

ANTÔNIO DE PÁDUA VIEIRA CAVALCANTI

SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

 

AÇÃO 4  CLIMATIZAÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL

JUSTIFICATIVA

 

1 . ANÁLISE DIAGNÓSTICA DO PROBLEMA:

A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social – COR. GER - SDS, situada em uma das mais movimentadas avenidas
da Capital Pernambucana/Recife, tem atribuições de Órgão superior de controle disciplinar interno sobre todas as unidades
opera�vos de Defesa Social (Polícia Militar, Policia Civil, Corpo de Bombeiros Militar) e agentes penitenciários a esta vinculados
da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, em razão da natureza que lhe é peculiar.

A COR.GER/SDS, situada numa área total de 2.500 m² e seu patrimônio imóvel é composto de três edificações, sendo assim
distribuídas: Anexo I - com quatro pavimentos, Anexo II - com dois pavimentos, o Casarão da Corregedoria  - com dois
pavimentos, uma guarita de segurança, duas recepções e um setor de protocolo.

No ano de 2010, quando da inauguração da nova estrutura da COR.GER - SDS, o projeto foi ins�tuído com a carga térmica
adequando 85 (oitenta e cinco) condicionadores de ar, de diversas marcas e modelos com capacidades diferentes, porém hoje a
necessidade são de 81(oitenta e um) equipamentos. A COR.GER - SDS é composta de 211 Servidores (militares estadual,
policiais civis, advogado, procurador geral do estado, estagiários) e de 06 terceirizados, perfazendo um total de 217, além do
público externo que circula diariamente para par�cipar de processos e procedimentos administra�vos entre outros que
adentram para fazer denúncia na ouvidoria que são de aproximadamente 50 (cinquenta) pessoas.

Nos úl�mos 12 meses, os índices de reclamações quanto aos problemas de funcionamento nessas máquinas aumentaram
significa�vamente, em relação ao ano anterior e tais problemas foram constatados pela equipe técnica da Gerência de
Arquitetura e Engenharia da Secretaria de Defesa Social, além do parecer técnico da empresa contratada para manutenção
preven�va e corre�va dessas máquinas.

No ano de 2019, três equipamentos provocaram incêndios nos setores internos da COR.GER - SDS. Um incêndio em
cada edificação: no Anexo I, na 1ª comissão processante, no Anexo II, na sala do equipamento do departamento de tecnologia
da informação e outro na sala de recepção, conforme registro fotográfico em anexo (10578632). Após uma década, em que os
equipamentos  foram instalados, são notórios os transtornos administra�vos, devido a falta de clima�zação, através dos
problemas apresentados logo abaixo, sendo assim merecedores de mudanças estruturadoras para o bem comum.

1.ar condicionado liga, mas não clima�za;

2.ar condicionado gotejando/pingando;

3.ar condicionado apenas ven�lando;

4.ar condicionado sem peças de reposição no mercado;

5.ar condicionado consumindo em excesso energia elétrica;

6.ar condicionado instalado com tubulação de alumínio e;

7.evaporadoras ressecadas e as condensadoras enferrujadas.

 

Com a aquisição dos equipamentos na Corregedoria Geral os servidores e terceirizados laborarão com maior qualidade de vida,
rendimento maior nas suas funcionalidades e com atendimento mais adequado ao público.

 

ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL/DISTRITAL

Alinhando ao planejamento de segurança pública, a Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social que se insere no contexto
do Pacto Pela Vida, programa do Estado de Pernambuco que, entre outros princípios e diretrizes, carreia esforços para ampliar
as ações de prevenção e repressão qualificada da violência com foco na redução da criminalidade e aumento da sensação de
segurança da população, melhorando a infraestrutura para a a�vidade policial. Para tanto, o projeto de clima�zação da
COR.GER  trará bene�cios significa�vos ao publico interno e externo, oferecendo  maior conforto, agilidade, flexibilidade e
capacidade de resposta às expecta�vas da sociedade, preservação do patrimônio, além de dotar a Ins�tuição de
eficiência energé�ca quando da minimização do consumo.

RAZÕES PARA QUE O PROBLEMA SEJA ALVO DE INTERVENÇÃO:
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As razões pelas quais os problemas enfrentados pela Corregedoria Geral - SDS sejam alvo de intervenção foram tecnicamente
analisados, através da equipe da Gerência de Arquitetura e engenharia da Secretaria de Defesa Social -PE e em virtude de tal
análise se jus�fica,  a necessidade de ofertar condições adequadas de trabalho aos servidores internos e ao publico em geral,
aumentando a sensação de segurança na melhoria da infraestrutura da a�vidade policial na área correcional, bem como excluir
qualquer possibilidade de um ambiente laboral com iminência causar danos a saúde, além de minimizar os risco de incêndios,
conforme ra�ficado no diagnós�co do problema.

 

IMPACTO DA INTERVENÇÃO QUE ESTÁ SENDO PROPOSTA:

REPARO E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CORREGEDORIA GERAL.

Com inves�mento na parte da clima�zação da Corregedoria Geral da SDS/PE haverá inúmeros bene�cios, seja para os
servidores e terceirizados que laboram na COR. GER – SDS quanto à qualidade das análises processuais. Com os novos
equipamentos, haverá reestruturação nos setores, na melhoria: na prestação de serviço de segurança pública a população
pernambucana, com maior celeridade e eficiência, possibilitando um ambiente harmônico, livre de problemas que impactam na
saúde psicológica e �sica dos servidores e trabalhadores terceirizados, na qualidade de vida das pessoas com a diminuição dos
riscos à sua integridade e ao seu patrimônio; na credibilidade e confiabilidade das ins�tuições de Segurança Pública; no
aumento da percepção subje�va, conforme norteado na Lei nº 13.756 de 12 de dezembro de 2018 que dispõe sobre o Fundo
Nacional de Segurança Pública e a Portaria 630 de 27 de novembro de 2020 que rege a Polí�ca Nacional de Segurança Pública e
Defesa Social e do Sistema Único de Segurança Pública, neste plano inserido no Art. 8º inciso II - melhoria e, alínea: a, b, c.

LOCAIS (REGIÕES OU MUNICÍPIOS) QUE SERÃO CONTEMPLADOS:

CORREGEDORIA GERAL, ÓRGÃO SUPERIOR DE CONTROLE CORREICIONAL, DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DE
PERNAMBUCO, situada a Avenida Conde da Boa Vista, 428, bairro da Boa Vista, Recife, CEP 50.060-004. O plano de ação
contemplará, além da COR. GER, os 184 municípios e a Autarquia de Fernando de Noronha, no do Estado de Pernambuco.

ESTRATÉGIA DE
IMPLEMENTAÇÃO

 

1. Estudo técnico apresentado através da Gerência de Arquitetura e Engenharia – GAE/SDS-PE;

2. Elaboração de Projeto básico – GAE/SDS-PE;

3. Realização de estudo de impacto no custeio  – GAE/SDS-PE;

4. Conclusão do certame -– GAE/SDS-PE;

5. Acompanhamento das desinstalações de equipamentos an�gos/velhos e das instalações e funcionamento de novos
aparelhos de ar condicionados.

OBJETIVOS

A aquisição de equipamentos modernos (condicionadores de ar) e a subs�tuição de componentes de expansão (tubulação
de alumínio por cobre) para clima�zação da Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, tem como pilar a
Portaria nº 630, de 27 de de novembro de 2020, que regulamenta o incen�vo financeiro das ações do Eixo Enfrentamento à
Criminalidade Violenta, no âmbito da Polí�ca Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e  do Sistema Único de Segurança
Pública, em seu Art. 4º, § 1º, Inc III - reaparelhamento e modernização das ins�tuições de segurança pública, com vistas à
prevenção ou à repressão qualificada e à redução da criminalidade violenta e de enfrentamento ao crime
organizado, com destaque na alínea d) - que trata de reforma, adequação e estruturação tecnológica de espaços e edificações
para a gestão e governança integradas de ações de segurança pública, bem como do seu Art. 5º, inciso V, que visa promover a
interoperabilidade dos sistemas de segurança pública.

• Garan�r a segurança dos servidores;

• Melhorar a acessibilidade e o atendimento ao público

• Minimizar riscos relacionados a microrganismos que possam ocasionar doenças;

• Minimizar riscos de incêndios;

• Garan�r a integridade do patrimônio público e;

• Reabrir salas interditadas.

RESULTADOS
ESPERADOS

 

As A�vidades e ás ações que serão desenvolvidas, de acordo com o Art. 7º da Portaria nº 630, de 27 de novembro de 2020,
resultará na melhoria da clima�zação do prédio da Corregedoria Geral: 

 • aprimoramento do controle correcional;

• Colaborar para o aumento do índice de resolução de crimes;

• melhorar o atendimento adequado à população Pernambucana, resultando em maior celeridade nas ouvidas e denúncias;

• Garan�r o funcionamento adequado dos aparelhos, e extensão na garan�a dos mesmos;

• Melhorar o atendimento aos órgãos opera�vos quando do recebimento de processos administra�vos disciplinares;

  • Garan�a a reabertura das salas de gerenciamento do arquivo geral, visando à redução da demanda reprimida e;

• Garan�r a reabertura da sala de recepção para o público externo.

IMPACTOS

1. Melhoria nas condições de trabalho dos servidores, diminuindo riscos a saúde e de acidente;

2. Melhoria na prestação de serviço de segurança pública, na produ�vidade dos servidores, garan�do a celeridade e eficiência
na missão de prevenir e atender as ví�mas de crimes violentos;

3. Aumentar a percepção subje�va de segurança.

INDICADORES

E

METAS

Reverter às condições precárias, de calor, de todos os setores existentes na Corregedoria Geral, assim como a situação de risco à
saúde e a segurança de equipamentos, servidores e terceirizados que desenvolvem as suas a�vidades no local, indispensáveis
ao cumprimento de soluções dentro do processo correcional para o enfrentamento da criminalidade violenta:

INDICADORES:

• restabelecer a clima�zação dos ambientes;

• celeridade no desenvolvimento das tarefas dos servidores;
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• conforto e sa�sfação dos servidores com o ambiente laboral e;

• Segurança nas instalações �sicas

• con�ngenciar as despesas com energia elétrica.

 

METAS:

• aumentar em 100% a clima�zação dos ambientes; 
• aumentar em 15% a celeridade no desenvolvimento das tarefas dos servidores; 
• melhorar em 80% as condições de conforto e sa�sfação dos servidores com o ambiente laboral; 
• aumentar 30% a segurança das instalações contra riscos de incêndios e;

• aumentar em 15% o con�ngenciamento de despesas com consumo de energia elétrica.

RECURSOS DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTO): R$ 375.880,16 (trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e oitenta reais e
dezesseis centavos)

 ASSINATURA 
Responsável pela Gestão do Fundo

ANTÔNIO DE PÁDUA VIEIRA CAVALCANTI

SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

 

 

AÇÃO 5 RESTRUTURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DIRETORIA DE INTELIGENCIA-PCPE

Justificativa INTRODUÇÃO:

A questão da violência e da criminalidade se põe como uma das mais evidentes na agenda das discussões nacionais. Hoje, o
Governo Federal e os Governos Estaduais se empenham na implementação do Plano Nacional de Segurança Pública,
atendendo a uma expressiva inquietação de toda sociedade brasileira, que vem exigindo a concepção e a execução efe�va de
uma polí�ca para o sistema policial que se comprometa com a prevenção, a redução e o controle da criminalidade, alinhado
ao que se denominou “Sistema Único de Segurança Pública – SUSP”.

As Polícias Civis brasileiras se incumbem, portanto, da obrigação de responder aos desafios com uma proposta de polí�ca que
lhes renove os métodos, capacidades dos recursos organizacionais e humanos disponíveis, aliando-se aos desafios do mundo
contemporâneo para uma inserção mais eficaz e responsável no âmbito do sistema de jus�ça criminal.

A Polícia Judiciária atua buscando combater de forma eficaz a criminalidade. Todavia, a realidade que se pode observar
hodiernamente é que o crime organizado vem, progressivamente, u�lizando meios e tecnologias cada vez mais modernas e
complexas, o que dificulta grandemente a ação policial. E ainda, é fato inegável que tal realidade tem exigido dos gestores a
capacidade de análise e antecipação para pronta resposta e para o planejamento da ação preven�va do Estado.

Desse modo, faz-se necessária a aquisição de solução de TIC compa�vel com o volume de informações a serem analisadas e
processadas, atualizando, dessa forma, o parque tecnológico disponível para a incorporação de novas tecnologias, visando
adequar a Diretoria de Inteligência à necessidade atual da análise de inteligência policial.

 

ANÁLISE DIAGNÓSTICA DO PROBLEMA:

A Diretoria de Inteligência tem como missão precípua assessorar a Chefia de Polícia na tomada de decisões, daí a necessidade
e constante atualização de soluções informá�cas e operacionais a sua disposição fazendo face às novas demandas
decorrentes da própria evolução da criminalidade em nosso Estado.

Com o avanço dos recursos tecnológicos, da informá�ca e das telecomunicações, a sociedade passou a experimentar uma
enorme evolução em vários aspectos da vida, inclusive no campo da criminalidade. O crime organizado, por sua vez,
apresenta-se eficiente, pois está dotado de moderno aparato tecnológico, que visa dificultar a inves�gação policial.

Há pouco tempo a inves�gação criminal passou por um momento de crise: dada a ampla divulgação da técnica de
interceptação telefônica, os criminosos passaram a deixar de tratar assuntos relevantes em ligações, se voltando para o uso
de aplica�vos de comunicação. Inicialmente foi o BlackBerry Messenger (BBM) e logo em seguida vieram outros aplica�vos:
WhatsApp, Viber, Facebook Messenger etc. O cenário era desanimador e parecia que a distância entre a a�vidade
inves�ga�va e o crime aumentava ainda mais.

Ocorre que com o advento de tecnologias incorporadas a smartphones e IoT (internet das coisas), os rastros deixados pelas
pessoas no mundo virtual passou a ser muito maior do que ocorria anteriormente, quando apenas ligações telefônicas, SMS e
e-mails eram u�lizados. A quan�dade de serviços disponibilizados de maneira online difundiu-se de maneira tão rápida que é
pra�camente impossível que uma pessoa realize a�vidades corriqueiras, inclusive criminais, sem a u�lização de tecnologias
rastreáveis. Com isso, o volume de dados gerados pelos usuários subiu exponencialmente.

A �tulo de exemplo, os pacotes de dados básicos que empresas de telefonia disponibilizam para usuários já são de dez a vinte
gigabytes por mês; já os aparelhos celulares vendidos no mercado armazenam de 128 a 500GB de informações.

Nesse sen�do, a quan�dade de informações con�das sobre cada indivíduo nos servidores de grandes empresas de tecnologia
é enorme e tudo isso interessa à a�vidade inves�ga�va. A quan�dade de dados que os indivíduos carregam em seus bolsos
também é enorme.

A necessidade de adaptação da a�vidade inves�ga�va à era do big data, na qual a gama de informações é colossal, em cujo
tema e dentre diversas publicações internacionais e no âmbito da inteligência estratégica, destacamos Intelligence in a Data-
Driven Age, de Cortney Weinbaum and John N.T. Shanahan, disponível em h�ps://ndupress.ndu.edu/Media/News/News-
Ar�cle-View/Ar�cle/1566262/intelligence-in-a-datadriven-age/.

https://ndupress.ndu.edu/Media/News/News-Article-View/Article/1566262/intelligence-in-a-datadriven-age/
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Ciente desta realidade, a Diretoria de Inteligência - DINTEL, da Polícia Civil de Pernambuco já atua em conformidade com os
novos desafios, buscando conhecimentos e treinando os seus policiais na análise desses dados. Apesar deste esforço, faltam
meios para que essa a�vidade seja realizada de forma eficiente, demonstrando a necessidade de atualização do parque
tecnológico da DINTEL. 
 

ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL/DISTRITAL:

O Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Defesa Social e suas opera�vas, implantou o Programa Pacto
pela Vida (PPV), com o estabelecimento de metas para redução no número de crimes violentos. O Pacto pela Vida é uma
polí�ca pública de segurança, ar�culada permanentemente com os Poderes Judiciário, Legisla�vo, o Ministério Público, os
municípios, a União e a sociedade civil. A Polícia Civil de Pernambuco, em sua função de polícia judiciária estadual, tem como
cerne a apuração de infrações penais, contribuindo na linha de frente com o combate a essa criminalidade.

O provimento de insumos para o sigilo, integridade e confiabilidade da transmissão de dados e informações das ocorrências,
dos procedimentos e das inves�gações policiais, associado à economia de tempo e recursos que sua transmissão
automa�zada promoverá, concorre com o alinhamento para o enfrentamento da criminalidade cada vez mais violenta e
tecnicamente especializada. Um dos requisitos deste enfrentamento é o adequado e eficiente funcionamento da
infraestrutura de Tecnologia da Informação.

O funcionamento dinâmico e eficiente das ins�tuições policiais no que tange à auten�cidade dos documentos digitais
transferidos, eliminando ro�nas desatualizadas e notadamente menos produ�vas, relaciona-se diretamente com o
planejamento estadual de segurança pública, contribuindo para o a�ngimento das metas de redução dos índices de violência
e criminalidade estabelecidas no Pacto Pela Vida.

No âmbito do Estado de Pernambuco destaca-se o con�do na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2020, em
seu Capítulo II - "Das Prioridades e Metas da Administração Pública Estadual" mencionando, dentre as prioridades de
governo, a Perspec�va de atuação "Qualidade de Vida - Pernambuco Vivendo Melhor". Essa perspec�va busca assegurar os
melhores serviços públicos à população, em especial a ampliação dos serviços de proteção às pessoas e redução da
criminalidade por meio de incen�vo aos órgãos que fazem a segurança pública estadual.

A LDO faz referência ainda à melhoria da qualidade de vida da população pernambucana por meio do alcance dos obje�vos
estratégicos do Programa Pacto pela Vida que em seu descri�vo aponta "Ampliar as ações de prevenção e repressão
qualificadas da violência e de ressocialização, com foco na redução da criminalidade".

Sendo assim, considerando-se a par�cipação da Polícia Civil de Pernambuco no Programa de Segurança Pública Estadual,
infere-se que a intenção de reaparelhamento, modernização e aperfeiçoamento dos recursos corpora�vos está alinhada às
perspec�vas de polí�cas públicas estaduais, às diretrizes e norma�vos governamentais bem como em consonância com as
polí�ca de segurança pública nacional.

"Art. 2º As prioridades e metas da administração pública estadual, para o exercício vigente desta LDO, são as estabelecidas
nos níveis de programação a seguir:

a) Perspec�vas de atuação; 
b) Obje�vos Estratégicos; 
c) Programas; e 
d) Ações.

(...)

§ 1º São Perspec�vas de atuação, suas descrições e Obje�vos Estratégicos:

(...)

- QUALIDADE DE VIDA - PERNAMBUCO VIVENDO MELHOR

(...)

Pacto pela Vida - Ampliar as ações de prevenção e repressão qualificadas da violência e de ressocialização, com foco na
redução da criminalidade.

Este obje�vo busca reduzir os índices de criminalidade do Estado de Pernambuco e aumentar a sensação de segurança da
população(...)". (Lei nº 16.622, de 29AGO2019).

O presente projeto, de igual forma, mantém alinhamento com o Programa Federal, uma vez que contribui com o Estado de
Pernambuco e com a Polí�ca Nacional de Segurança Pública Eixo – Aprimoramento de Governança e Gestão das Ações de
Segurança Pública e Defesa Social, enquadrando-se nos obje�vos e diretrizes do Programa Federal 5016 - Segurança Pública,
Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e ao Crime Violento, por meio da Ação 21BM - Desenvolvimento de Polí�cas de
Segurança Pública, Prevenção, e Enfrentamento à Criminalidade, através da modernização da infraestrutura das Polícias Civis,
a fim de atender aos obje�vos do Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP), atendendo à Polícia Civil de Pernambuco, pois
possibilitará a efe�vidade das polí�cas públicas no âmbito estadual de modo a suplementar e fortalecer as diretrizes federais.

A proposta em análise atende aos parâmetros da Lei n° 13.675/2018 - Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), art. 4° dos
Princípios, art. 5° das Diretrizes e art. 6° dos Obje�vos da Polí�ca Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS) e
ainda, contempla o con�do nos ar�gos 2°, 5°, 6° e 7° da Lei n° 13.756/2018 - Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), in
verbis:

Art. 4.º São princípios da PNSPDS: 
(...) 
II - proteção, valorização e reconhecimento dos profissionais de segurança pública; 
VI - eficiência na prevenção e na redução de riscos em situações de emergência e desastres que afetam a vida, o patrimônio e
o meio ambiente; 
X - proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente; 
XII - o�mização dos recursos materiais, humanos e financeiros das ins�tuições; 
(...) 
Art. 5.º São diretrizes da PNSPDS: - atendimento imediato ao cidadão; 
VII - fortalecimento das ins�tuições de segurança pública por meio de inves�mentos e do desenvolvimento de projetos
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estruturantes e de inovação tecnológica;
Art. 6.º São obje�vos da PNSPDS: 
II - apoiar as ações de manutenção da ordem pública e da incolumidade das pessoas, do patrimônio, do meio ambiente e de
bens e direitos; 
III - incen�var medidas para a modernização de equipamentos, da inves�gação e da perícia e para a padronização de
tecnologia dos órgãos e das ins�tuições de segurança pública; (...)

 

RAZÕES PARA QUE O PROBLEMA SEJA ALVO DE INTERVENÇÃO:

Conforme delineado anteriormente, a Polícia Judiciária atua buscando combater de forma eficaz a criminalidade, contudo,
observa-se que o crime organizado vem, progressivamente, u�lizando meios e tecnologias cada vez mais modernas e
complexas, o que dificulta grandemente a ação policial.

Ciente desta realidade, a DINTEL já atua em conformidade com os novos desafios, buscando conhecimentos e treinando os
seus policiais na análise desses dados. Ocorre que faltam meios para que essa a�vidade seja realizada de forma eficiente.
Alguns exemplos demonstram a necessidade de atualização do parque tecnológico da DINTEL:

1. Inves�gação ainda em andamento deparou-se com a necessidade de quebra de sigilo telemá�co de alguns alvos: das
treze contas de GMAIL representadas, três foram fru�feras, resultando num total de 23 gigabytes de informações.
Apenas um desses três alvos tem 10.863 arquivos para serem analisados.

2. Em outra inves�gação, a quebra de sigilo telemá�co de nove alvos resultou em 40,497 gigabytes de informação em um
total de 67.316 arquivos.

3. Extrações de �sicas de dados de aparelhos celulares u�lizando a ferramenta UFED CELLEBRITTE gerou, até 2019, um
total de 1,19 terabytes de informações e, apenas em 2020 esse número já chegou a 4,57 terabytes[1]. Entre 2018 e
2019 foram extraídos, em média, dados de 145 celulares. Em 2020 esse número já chega a 221.

4. Casos de quebra de sigilo bancário possuem tabelas com mais de cem mil linhas e vinte e três colunas, gerando um
total de 2.3 milhões de dados a serem analisados por caso, em média. Em 2019 exis�ram 47 casos criados de quebra de
sigilo bancário. Em 2020 já são 62.  O tempo médio de conclusão de cada é de aproximadamente 06 (seis) meses,
levando em consideração que as inves�gações podem durar meses e atravessar períodos. A conclusão de um caso
depende da demanda da própria inves�gação.

5. Determinada quebra de sigilo fiscal ainda em andamento possui 199 megabytes de dados distribuídos em 10.572
arquivos em 195 pastas.

6. Por conta do acordo de cooperação técnica com a Rede Lab, o LAB-LD/PE possui licenças de ferramentas analí�cas que
demandam performance dos equipamentos. Atualmente possuímos licenças dos so�wares Analyst Notebook, iBase,
IBM Data Explorer e SAS, todas elas com enorme capacidade de acelerar os processos analí�cos, mas que não são
usadas em sua plenitude, obrigando o analista a realizar muitas pesquisas manualmente e individualmente, em
so�wares muito menos potentes, o que causa aumento no tempo de análise e diminuição da acurácia do resultado.

Apesar da qualidade desses dados e da sua u�lidade para a inves�gação, atualmente a DINTEL não possui equipamentos para
realizar a análise dessas informações a contento. Mesmo possuindo policiais capacitados, dados úteis e licenças de so�wares
pagos e gratuitos[2] para análise de dados, não há estrutura de hardware suficiente para realizar a a�vidade de forma
eficiente. Com isso poderemos ampliar o número de casos recebidos e concluídos em até 20%.

 

[1] Um terabyte equivale a 1000 gigabytes. 
[2] O so�ware gratuito IPED – Indexador e Processador de Evidências Digitais, desenvolvido pela Polícia Federal e de amplo
uso por esta ins�tuição, seria de grande u�lidade para as análises de extrações telefônicas e quebras de sigilo telemá�co.
Infelizmente, os computadores atualmente disponíveis para a DINTEL não suportam o uso do referido so�ware.
Disponibilidade: h�ps://github.com/sepinf-inc/IPED .

 

IMPACTO DA INTERVENÇÃO QUE ESTÁ SENDO PROPOSTA:

Es�mular e promover ações que influenciem diretamente a produ�vidade nas inves�gações com melhores equipamentos,
ampliaria o leque de informações que subsidiam os analistas na elaboração de seus relatórios relacionados aos casos sob sua
tutela.

Ressaltamos aqui também o ganho de produ�vidade no assessoramento às polí�cas de Segurança Pública Estadual no que
tange à produção de conhecimento, suporte às Operações de Repressão Qualificada, iden�ficação de áreas crí�cas,
acompanhamento de Organizações Criminosas.

Dentre estes ganhos, temos:

1. Confirmar informes;

2. Analisar extrações de disposi�vos móveis e elaborar Relatório Técnico;

3. Realizar extrações de disposi�vos móveis quando autorizado pelo judiciário;

4. Analisar dados que estavam armazenados em nuvem;

5. Analisar dados financeiros e bancários;

6. Armazenar informações sobre organizações criminosas;

7. Estabelecer vínculos entre as lideranças criminosas;

8. Analisar vulnerabilidades.

 

LOCAIS (REGIÕES OU MUNICÍPIOS) QUE SERÃO CONTEMPLADOS:

https://github.com/sepinf-inc/IPED
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O projeto contempla a DINTEL (UBE - Unidade de Busca Eletrônica, LAB-LD - Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de
Dinheiro e UOP - Unidade de Operações) e os Núcleos de Inteligência (DEPATRI, DRACO, DENARC, ZONA MATA SUL E NORTE,
DHPP, DIM) sediados em Recife e com atuação em todo Estado, bem como os Núcleos de Inteligência das AIS’s 14/18 (sediado
em Caruaru) responsável pela área das AIS’s 14, 17, 15 e 18 (Agreste Pernambucano) e o Núcleo de Inteligência da 26ª DESEC
(sediado em Petrolina), responsável pela área das AIS’s 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (Sertão Pernambucano), totalizando 93
(noventa e três) municípios. 

Estratégia de
Implementação

1ª Etapa - Projetos e Orçamento (status em andamento);

2ª Etapa - Elaboração do Termo de Referência e seus anexos, e edital para Licitação (status - a iniciar);

3ª Etapa - Conclusão do Certame e Ordem de Serviço (a iniciar);

4ª Etapa - Recebimento dos equipamentos;

5ª Etapa - Entrega e instalação dos equipamentos na DINTEL e Núcleos de Inteligência.

 

Objetivos

Atualização do parque tecnológico disponível para a incorporação de novas tecnologias, visando adequar a Diretoria de
Inteligência à necessidade atual da análise de inteligência, por meio de:

1. Agilizar o processamento e análise de dados e informações;

2. Aumentar o nível de qualidade das informações;

3. Aumentar a eficiência das a�vidades;

4. Aumentar as variedades de dados e informações para análise;

5. Aumentar a confiabilidade das informações;

6. Aumentar a capacidade de processamento de dados e construção de informações;

7. Melhorar a qualidade das inves�gações, inquéritos e na produção de provas;

8. Aumentar a fiscalização e consequentemente redução da sensação de impunidade;

9. Fortalecer os mecanismos de inves�gação de crimes hediondos e de homicídios;

10. Fomentar ações permanentes para o combate ao crime organizado e à corrupção. 
 

(Art. 5º inc. IX e X da portaria nº 630, de 27 de novembro de 2020).

Resultados

Ao final da execução deste projeto, espera-se os seguintes resultados:

Iden�ficação e desestruturação das organizações criminosas;

Apreensão de recursos econômicos oriundos da a�vidade criminosa;

Aumento do índice de elucidação de crimes;

Redução do índice de mandados de prisão em aberto;

Controle mais efe�vo do acesso às drogas, armas e munições ilegais.

(Art. 7º inc. IV, V, VI, VIII e X da portaria nº 630, de 27 de novembro de 2020)

Impactos

1. Redução:

Do índice da criminalidade violenta e da letalidade;

Dos riscos à vida, à saúde e à liberdade individual das pessoas;

Da impunidade.

2. Melhoria:

Na qualidade de vida das pessoas com a diminuição dos riscos à sua integridade e ao seu patrimônio;

Da credibilidade e confiabilidade das ins�tuições de Segurança Pública;

Da prestação de serviço de segurança pública.

3. Aumento da percepção subje�va de segurança.

(Art. 8º inc. I, alíneas b,e e f, II, alíneas a,b, e c, III da portaria nº 630, de 27 de novembro de 2020).

Indicadores U�lizaremos como métrica os seguintes indicadores:

1. Quan�dade de Operações de Repressão Qualificada;

2. Quan�dade de prisões realizadas;

3. Cumprimento de Mandados de Prisão, Mandados de Busca e Apreensão, Mandados de Busca e Apreensão de Menor e
aquelas medidas diversas da prisão;

4. Produção de conhecimento (Relatórios Técnicos, Relatórios de Inteligência e Relatório de Análise);

5. Extração de disposi�vos móveis;

6. Quan�dade de apreensões (entorpecentes, numerário, armamento e outros bens móveis);

7. Sequestro de bens a par�r das análises financeiras do Laboratório de Lavagem de Dinheiro - LAB-LD em até 10%;

8. Quan�dade de contas bancárias de pessoa �sica e jurídica bloqueadas.
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Metas

Aumentar o quan�dade de Operações de Repressão Qualificada em até 10%;

Aumentar o número de prisões em até 10%;

Aumentar Cumprimento de Mandados de Prisão, Mandados de Busca e Apreensão, Mandados de Busca e Apreensão de
Menor e aquelas medidas diversas da prisão em até 10%;

Aumentar a produção de conhecimento (Relatórios Técnicos, Relatórios de Inteligência e Relatório de Análise) em 10%;

Reduzir o tempo na produção de conhecimento (Relatórios Técnicos, Relatórios de Inteligência e Relatório de Análise)
em 10%;

Redução de até 15% no tempo de análise e extração dos disposi�vos móveis;

Ampliar a quan�dade de apreensões (entorpecentes, numerário, armamento e outros bens móveis) em 10%;

Aumentar o sequestro de bens a par�r das análises financeiras do Laboratório de Lavagem de Dinheiro - LAB-LD em até
10%;

Quan�dade de contas bancárias de pessoa �sica e jurídica bloqueadas em 10%.

RECURSOS  DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTO: R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)

ASSINATURA  

Responsável pela Gestão do Fundo

 

ANTÔNIO DE PÁDUA VIEIRA CAVALCANTI

SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL 

 

 

AÇÃO 6 ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PROCEDIMENTOS POLICIAIS PARA NOVA PLATAFORMA - PCPE

Justificativa ANÁLISE DIAGNÓSTICA DO PROBLEMA:

Os procedimentos policiais, Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO, o Inquérito Policial - IP, o Procedimento Especial de
Menor - PEM e o Bole�m de Ocorrência Circunstanciado - BOC, acrescentando-se os desdobramentos do Auto de Prisão em
Flagrante Delito - APFD e do Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional – AAFAI, são produzidos diariamente pela
Polícia Civil de Pernambuco e, parte da produ�vidade das a�vidades de polícia judiciária da ins�tuição, é mensurada a par�r
da quan�dade de procedimentos concluídos mensalmente.

No segundo semestre do ano de 2018 foi feita a implantação de uma ferramenta online, PCPE Virtual, para a instauração dos
procedimentos policiais e elaboração das peças cartorárias. O sistema citado foi inicialmente planejado para Delegacias
Especializadas de Homicídios e já funcionava havia alguns anos para controlar o registro e envio dos procedimentos de
homicídios.

Por conta dos poucos recursos disponíveis à época, foi decidido que o sistema PCPE Virtual seria então adaptado para outros
�pos de procedimento e expandido para todas as unidades operacionais da PCPE. Atualmente todas as unidades foram
treinadas porém cerca de 60 delegacias ainda não u�lizam o sistema por não terem conexão de internet do PE Conectado
com velocidade mínima de 2Mbps (Megabytes por segundo).

O Sistema PCPE Virtual foi feito u�lizando uma ferramenta do �po “low code” que permite a criação de sistemas escrevendo
pouco código em linguagem de programação, o que é visto por alguns como uma vantagem por permi�r fazer muita coisa
sem escrever código e dessa forma reduzir o tempo de desenvolvimento.

Atualmente temos várias opções de low code no mercado e a que foi u�lizada pelo desenvolvedor na época é a ferramenta
“Maker All” que gera código na linguagem JAVA que é uma linguagem consolidada no mercado internacional há muitos anos,
porém o código gerado pela ferramenta é um código “genérico” que não foi feito pensando nas especificidades do projeto e
que não é de fácil alteração.

Além disso, todo controle de permissões de acesso, log, estrutura de tela e até mesmo configurações visuais do sistema ficam
no Banco de Dados, gerando um tamanho e um consumo de recursos muito além do necessário para o sistema funcionar caso
o mesmo fosse desenvolvido diretamente nas linguagens de programação, obedecendo os padrões de desenvolvimento e
arquitetura de sistemas.

Por conta da arquitetura na qual o sistema foi desenvolvido, pelo processo de construção da ferramenta e por não ter sido
acompanhada em sua fase inicial por uma equipe especializada, estamos enfrentando sérios problemas de performance da
aplicação, instabilidades, len�dão e várias quedas do sistema que prejudicam as unidades operacionais que estão usando a
ferramenta.

O sistema em uso atualmente ainda não permite o trâmite do procedimento policial 100% digital, ou seja, o procedimento é
produzido no sistema, ele facilita a criação e a elaboração das peças cartorárias e registra as movimentações dos
procedimentos, mas tudo con�nua sendo impresso e tramita fisicamente entre as unidade e outros órgãos.

Outro problema enfrentado é com relação ao desenvolvimento de novos módulos e integrações entre sistemas da PCPE e de
outros órgãos, pois o sistema não foi feito considerando as integrações e o desenvolvimento de novas funcionalidades.

A implantação de uma plataforma mais moderna para a aplicação dos procedimentos policiais, com recursos e funcionalidade
diferenciadas visa reduzir significa�vamente o tempo do depoimento, garan�r uma maior sobrevida do sistema aplica�vo,
agilizar o trâmite de documentos entre as unidades policiais, garan�r a segurança do depoimento colhido na seara policial e
sua tramitação, subsidiar o magistrado e o promotor que atuarão no procedimento, buscando respeitar os princípios
cons�tucionais que provêm os direitos e garan�as individuais e da administração pública.
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Com a assinatura digital e a cer�ficação digital, sob a égide do ICP-Brasil é possível garan�r a auten�cidade, a integridade e o
não repúdio dos dados cadastrados e enviados, audiovisuais ou escritos, reduzindo assim o consumo de papel nas unidades,
proporcionando a redução significa�va dos custos financeiros, principalmente com papel, bem como a melhoria dos serviços
com a celeridade das a�vidades.

As unidades policiais da PCPE, salvo raras exceções, não possuem switches gerenciáveis, um a�vo essencial para a segurança e
administração eficiente das redes de computadores, dada a funcionalidade relacionada de impedir a entrada de disposi�vos
não autorizados nessas redes. Também não há serviço de diretório contratado, para auten�car e gerenciar permissões de
usuários e disposi�vos.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD , Lei Nº 13.709/2018, que regula as a�vidades de tratamento de dados
pessoais, estabelece como sanção correspondente ao vazamento desses dados, multas de até R$ 50.000.000,00 (cinquenta
milhões de reais), ou, em outras palavras estaríamos contribuindo para a prevenção de eventuais e significa�vos custos
financeiros.

A implementação dos depoimentos registrados em meio audiovisual visa garan�r a transparência e a segurança do
depoimento colhido na seara policial, tanto para subsidiar o membro do Ministério Público, quanto o Tribunal de Jus�ça, que
atuará no procedimento. Respeitando-se, inclusive, os princípios cons�tucionais garan�dores dos direitos e garan�as
individuais e da administração pública.

Por fim, obter-se-á o aumento da produ�vidade e qualidade, pois não se fará necessário a digitação dos depoimentos, apenas
ajustes, quando necessário, transcrita automa�camente, a leitura e assinatura das peças pelos depoentes, se necessário na
forma da Lei, a agilização da conclusão dos procedimentos e consequentemente a disponibilização, para toda a esfera policial,
de dados e informações que concorrem para o princípio da oportunidade da a�vidade policial, que reza: o policial tem que
saber a vida pregressa da pessoa com quem está falando ou abordando, pois pode ser a diferença entre a sua vida ou morte. 
 

ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL/DISTRITAL:

O Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Defesa Social e suas opera�vas, implantou o Programa Pacto
pela Vida (PPV), com o estabelecimento de metas para redução no número de crimes violentos. O Pacto pela Vida é uma
polí�ca pública de segurança, ar�culada permanentemente com os Poderes Judiciário, Legisla�vo, o Ministério Público, os
municípios, a União, e a sociedade civil. A Polícia Civil de Pernambuco, em sua função de polícia judiciária estadual, tem como
cerne a apuração de infrações penais, contribuindo na linha de frente com o combate a essa criminalidade.

O provimento de insumos para o sigilo, integridade e confiabilidade da transmissão de dados e informações das ocorrências,
dos procedimentos e das inves�gações policiais, associado à economia de tempo e recursos que sua transmissão
automa�zada promoverá, concorre com o alinhamento para o enfrentamento da criminalidade cada vez mais violenta e
tecnicamente especializada. Um dos requisitos deste enfrentamento é o adequado e eficiente funcionamento da
infraestrutura de Tecnologia da Informação.

O funcionamento dinâmico e eficiente das ins�tuições policiais no que tange à auten�cidade dos documentos digitais
transferidos, eliminando ro�nas desatualizadas e notadamente menos produ�vas, relaciona-se diretamente com o
planejamento estadual de segurança pública, contribuindo para o a�ngimento das metas de redução dos índices de violência
e criminalidade estabelecidas no Pacto Pela Vida.

No âmbito do Estado de Pernambuco destaca-se o con�do na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2020, em
seu Capítulo II - "Das Prioridades e Metas da Administração Pública Estadual" mencionando, dentre as prioridades de
governo, a Perspec�va de atuação "Qualidade de Vida - Pernambuco Vivendo Melhor". Essa perspec�va busca assegurar os
melhores serviços públicos à população, em especial a ampliação dos serviços de proteção às pessoas e redução da
criminalidade por meio de incen�vo aos órgãos que fazem a segurança pública estadual.

A LDO faz referência ainda à melhoria da qualidade de vida da população pernambucana por meio do alcance dos obje�vos
estratégicos do Programa Pacto pela Vida que em seu descri�vo aponta "Ampliar as ações de prevenção e repressão
qualificadas da violência e de ressocialização, com foco na redução da criminalidade".

Sendo assim, considerando-se a par�cipação da Polícia Civil de Pernambuco no Programa de Segurança Pública Estadual,
infere-se que a intenção de reaparelhamento, modernização e aperfeiçoamento dos recursos corpora�vos está alinhada às
perspec�vas de polí�cas públicas estaduais, às diretrizes e norma�vos governamentais bem como em consonância com as
polí�ca de segurança pública nacional.

"Art. 2º As prioridades e metas da administração pública estadual, para o exercício vigente desta LDO, são as estabelecidas
nos níveis de programação a seguir:

a) Perspec�vas de atuação; 
b) Obje�vos Estratégicos; 
c) Programas; e 
d) Ações.

(...)

§ 1º São Perspec�vas de atuação, suas descrições e Obje�vos Estratégicos:

(...)

- QUALIDADE DE VIDA - PERNAMBUCO VIVENDO MELHOR

(...)

Pacto pela Vida - Ampliar as ações de prevenção e repressão qualificadas da violência e de ressocialização, com foco na
redução da criminalidade.

Este obje�vo busca reduzir os índices de criminalidade do Estado de Pernambuco e aumentar a sensação de segurança da
população(...)". (Lei nº 16.622, de 29AGO2019).

O presente projeto , de igual forma, mantém alinhamento com o Programa Federal, uma vez que contribui com o Estado de
Pernambuco com a Polí�ca Nacional de Segurança Pública Eixo – Aprimoramento de Governança e Gestão das Ações de
Segurança Pública e Defesa Social e se enquadra nos obje�vos e diretrizes do Programa Federal 5016 - Segurança Pública,
Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e ao Crime Violento, por meio da Ação 21BM - Desenvolvimento de Polí�cas de
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Segurança Pública, Prevenção, e Enfrentamento à Criminalidade, através da modernização da infraestrutura das Polícias Civis,
a fim de atender aos obje�vos do Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP), atendendo à Polícia Civil de Pernambuco, pois
possibilitará a efe�vidade das polí�cas públicas no âmbito estadual de modo a suplementar e fortalecer as diretrizes federais.

A proposta em análise atende aos parâmetros da Lei n° 13.675/2018 - Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), art. 4° dos
Princípios, art. 5° das Diretrizes e art. 6° dos Obje�vos da Polí�ca Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS) e
ainda, contempla o con�do nos ar�gos 2°, 5°, 6° e 7° da Lei n° 13.756/2018 - Fundo Nacional de Segurança Pública (FUNSP), in
verbis:

Art. 4.º São princípios da PNSPDS: 
(...) 
II - proteção, valorização e reconhecimento dos profissionais de segurança pública; 
VI - eficiência na prevenção e na redução de riscos em situações de emergência e desastres que afetam a vida, o patrimônio e
o meio ambiente; 
X - proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente; 
XII - o�mização dos recursos materiais, humanos e financeiros das ins�tuições; 
(...) 
Art. 5.º São diretrizes da PNSPDS: - atendimento imediato ao cidadão; 
VII - fortalecimento das ins�tuições de segurança pública por meio de inves�mentos e do desenvolvimento de projetos
estruturantes e de inovação tecnológica;

 

RAZÕES PARA QUE O PROBLEMA SEJA ALVO DE INTERVENÇÃO:

Atualmente a impressão de documentos durante a elaboração dos procedimentos policiais nas unidades policiais consome
tempo, concorre para o gasto de combus�veis e o consumo de muito papel. Exige-se, também, o deslocamento de 2 (dois)
policiais em uma viatura para a tramitação dos procedimentos impressos, quando poderiam tramitar digitalmente e estarem
disponíveis em tempo real para outras unidades policiais e órgãos externos à PCPE.

Ressalte-se os gastos com o significa�vo volume de papel impresso e a manutenção das impressoras, pois um flagrante, por
exemplo, exige a impressão de 6(seis) cópias integrais do procedimento policial: 1 cópia para a Defensoria Pública, 1 cópia
para o Ministério Público, 1 cópia para o Tribunal e Jus�ça, 1 cópia para o COTEL, 1 cópia para dar con�nuidade do
procedimento policial na delegacia de polícia e 1 cópia para o arquivo, além de 1 Carta para a família. Os demais
procedimentos policiais (TCO, IP, PEM, BOC) exigem 2 cópias: 1 cópia que fica arquivada na unidade policial e 1 cópia que
enviada para o Poder Judiciário.

A performance e a disponibilidade do sistema são mo�vos de preocupação também, atualmente temos registrado cerca de 4
quedas por semana e algumas vezes vários momentos de indisponibilidade no mesmo dia, o que prejudica e algumas vezes
paralisa os procedimentos em execução nas unidades policiais (Flagrantes por exemplo).

Para contornar a indisponibilidade do sistema muitas vezes os usuários precisam voltar aos editores de texto que u�lizavam
antes e posteriormente escanear as peças e inserir no sistema, gerando retrabalho, prejuízo de esta�s�cas de uso e outras
questões como inconsistência de informações sobre o estado do procedimento, localização do mesmo e peças que acabam
por não constar na lista do procedimento.

Outro mo�vo que reforça a necessidade da proposta é a iminente integração com o Ministério Público de Pernambuco - MPPE
e com o Tribunal de Jus�ça de Pernambuco - TJPE que visa enviar todos os procedimentos com os seus documentos de forma
digitalizada. A integração com o MPPE já foi desenhada e está em andamento, mas não foi concluída e nos testes já
observamos vários problemas de performance e novas quedas do sistema.

IMPACTO DA INTERVENÇÃO QUE ESTÁ SENDO PROPOSTA:

Nos úl�mos 20 anos o Brasil experimentou um expressivo crescimento da a�vidade criminal. A violência, urbana ocupa o
centro da conjuntura social brasileira, sendo alvo de tratamento detalhado e constante pela mídia.

Com a estruturação da Polícia Civil de Pernambuco por meio do desenvolvimento de novos So�wares, equipamentos e novas
ferramentas tecnológicas adequadas, propõe-se a�ngir uma velocidade maior na confecção de procedimentos, redução de
erros, possibilidade de auditorias, melhor controle de acesso às informações, esta�s�cas com dados confiáveis e informações
em tempo real para a gestão, melhorando a distribuição dos recursos, efe�vos e impactando na redução significa�va da
a�vidade criminosa.

Para Goldstein (1979), a polícia deve ter uma maior preocupação em relação ao produto final de seus esforços, que é a
redução da criminalidade. Desse modo, a atuação policial deve estar direcionada aos problemas com os quais irá lidar, ou
seja, o policiamento deve buscar prevenir e combater o crime, instaurando-se, assim, a discussão do policiamento orientado à
resolução de problemas.

Segundo o mesmo autor, a definição de problema está relacionada com o que os cidadãos consideram de responsabilidade da
polícia (roubos de rua, assaltos ou outros casos que proporcionem insegurança). Obje�va-se a iden�ficação de padrões dos
ocorridos, a análise de suas causas e a definição de formas de intervenção, além da u�lização de mecanismos de avaliação
para suas ações, a fim de que erros possam ser evitados e para a o�mização das ações por meio da prevenção como
instrumento de contenção da violência.

Essa ideia está na origem das estratégias de policiamento moderno que direcionam as a�vidades policiais para iden�ficar os
problemas repe��vos, analisar causas, propor soluções e avaliar resultados. Dentro dessa lógica, a ação policial sobre
incidentes repe��vos é insuficiente e o policiamento ostensivo é pouco eficaz. Quando órgãos policiais permanecem inertes à
espera das demandas dos cidadãos para agir, ignora-se que essa demanda pode representar um aspecto de problemas
adjacentes, cujas con�ngências exigem uma atenção ainda maior que a demanda originária (GOLDSTEIN, 1979)¹. Daí a
proposta do policiamento que trabalha com respostas pautadas na inves�gação cien�fica de problemas específicos e o
estabelecimento de um processo de gestão orientado por resultados.

A u�lização de tecnologias como algoritmos esta�s�cos e ferramentas de georreferenciamento auxiliam no maior
planejamento da ação policial, proporcionando a análise e a tomada de decisões estratégicas, gerando, assim, resultados
posi�vos para a redução da criminalidade (SCHILLER, 2011). Contudo, um aspecto relevante a ser analisado é que apenas o
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caráter técnico da tecnologia não é suficiente para a resolução dos problemas, mas, sim, deve-se entender os contextos, as
demandas e haver a definição dos resultados que se espera com a u�lização da tecnologia.

A segurança pública, entendida como direito e responsabilidade de todos, infere a par�cipação social, na qual todas as forças
de uma comunidade devem assumir papel relevante na coibição de crimes.

Diante desse cenário, a Polícia Civil de Pernambuco vem mudando o seu perfil, fazendo emergir a importância do
engajamento de todos os segmentos sociais no esforço da segurança para o bem-estar cole�vo, suscitando uma quebra de
paradigma fomentada por ações governamentais que visam a equipar as polícias do País para que seja possível o
desenvolvimento das suas a�vidades-fim.

As inicia�vas apresentadas neste projeto são necessárias para que o Estado de Pernambuco possa implementar um conjunto
de ações integradas e inves�r na área de segurança pública e prevenção da criminalidade, com realização de ações que torna
estratégia fundamental para consolidação de uma polí�ca de segurança pública e rede de proteção da vida da população de
forma ar�culada com questões de segurança e direitos humanos junto ao Estado.

Nesse sen�do, as soluções a serem adquiridas são imprescindíveis e necessárias para que possamos equipar e suprir as
necessidades desta Ins�tuição, visando aumentar a capacidade de resposta da PCPE frente ao crime organizado presente no
Estado, com a consequente diminuição de custos.

A proposta traz vários bene�cios para a ins�tuição, para os usuários do sistemas e para a administração pública de forma
geral, dentre elas podemos citar:

Com os procedimentos 100% digitalizados teremos:

Redução de custos operacionais com a o trâmite uma vez que o envio dos procedimentos será feito diretamente pelo
computador;

Maior agilidade para a remessa dos procedimentos com a entrega sendo feita diretamente pelo computador e em
tempo real;

Facilidade para integrar com outros órgãos pois todos os dados estarão digitalizados.

Com a mudança da arquitetura do sistema para micro serviços e padrão REST:

Ambiente escalável, facilitando a criação de novas funcionalidades (módulos);

Sistema preparado para integrar com outros sistemas e órgãos pois cada parte do sistema já se comunica no mesmo
padrão u�lizado para se comunicar com outros;

O padrão REST não guarda a sessão dos usuários no servidor e exige menos processamento da máquina servidor, ou
seja, conseguimos fazer mais com menos recursos;

Maior disponibilidade do sistema pois cada serviço (módulo) funciona de forma independente do outro e mesmo que
um deles apresente alguma falha o restante do sistema con�nuará funcionando e acessível ao usuário.

Sistema funcionando mesmo “OFF-LINE” para o usuário, essa possibilidade existe uma vez que a interface é separada e
funciona no computador do usuário mesmo sendo um sistema web (site), o que permite ao usuário terminar a
elaboração das peças mesmo que a internet não esteja funcionando e faça o envio quando a conexão for restabelecida;

Reaproveitamento de informações de outros sistemas como dados dos servidores e unidades da PCPE, evitando
informações desatualizadas e facilitando o trabalho com menos digitação.

Maior segurança no acesso aos dados do sistema pois toda a auten�cação do usuário passa pelo sistema de controle de
permissões que pode informar caso ele não tenha permissão de acesso ou em caso de bloqueio e também pelo sistema
de gestão de servidores que vai informar caso o servidor esteja de licença, aposentado, férias ou outro status que
impeça o uso do sistema de procedimentos.

Com a atualização da tecnologia usada no desenvolvimento do sistema e os novos módulos planejados teremos:

Facilidade na criação de documentos;

Maior SEGURANÇA no acesso aos procedimentos, atualmente todas as pessoas que forem cadastradas na delegacia
podem acessar os procedimentos que es�verem naquela delegacia e, como o sistema não está ligado ao DIRH muitas
vezes a pessoa já não trabalha mais naquela unidade e con�nua com acesso aos inquéritos, na nova plataforma o
acesso ao procedimento será controlado pelo delegado;

Módulo para Operações que permi�rá um controle do material produzido na operação, fornecerá relatórios e garan�rá
uma agilidade maior além de padronizar tudo o que for produzido;

Módulo de flagrantes o�mizado;

Módulo de medidas prote�vas;

Módulo para gravação de ouvidas;

Maior segurança u�lizando assinatura dos procedimentos com senha (es�lo SEI) ou via cer�ficado digital (token);

Integração com o Sistemas Pernambucano de Bens Apreendidos da PCPE (atualmente funcionando apenas para
veículos) permi�ndo seguir toda a cadeia de custódia dos materiais apreendidos até a destruição ou a devolução;

Integração com outros órgãos (MPPE, TJPE, Defensoria Pública entre outros);

Integração com o sistema Gestão de Laudos (GDL) do IC e do IML (integração já planejada mas que ainda não foi
executada no sistema atual). 

[1] GOLDSTEIN, Herman. Improving policing: a problem-oriented approach. Crime and Delinquency, v. 25, Apr. 1979.

 

INSTITUIÇÕES DO SUSP E PÚBLICO ALVO CONTEMPLADOS:

A proposta contempla melhorias diretamente a todas as unidades operacionais da PCPE que realizam confecção de
procedimentos policiais, cumprem mandados de prisão e realizam operações policiais, bem como às unidades de gestão, que
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farão o controle de procedimentos e produ�vidade dos servidores da a�vidade fim baseado em dados confiáveis e
atualizados em tempo real.

Além do ganho direto para a PCPE as demais ins�tuições do Sistema Único de Segurança Pública – SUSP serão alcançadas
pelas melhorias da proposta:

PMPE, PRF, Guardas Civis e outras ins�tuições que apresentem presos em delegacias para lavratura de Auto de Prisão
em Flagrante Delito serão beneficiados pela celeridade no processo que irá liberar a equipe em menos tempo que
atualmente;

A Secretaria de Defesa Social será beneficiada pois haverá a possibilidade de integração entre sistemas de outros órgãos
para registrar a entrega do procedimento, agilizando o trâmite e registrando os horários;

MPPE e TJPE serão contemplados com integração dos sistemas e com a possibilidade da gravação das ouvidas serem
disponibilizadas juntamente com o envio dos procedimentos;

IC e IML serão contemplados com a melhoria para facilitar a integração com o sistema GDL;

Estratégia de
Implementação

Para a readequação e implantação do novo sistema de procedimentos policiais numa plataforma e tecnologias mais modernas
que a atual definimos algumas etapas conforme elencamos abaixo.

1. Contratação de equipe de desenvolvedores com exper�se nas tecnologias propostas para a adequação da plataforma
que vai reforçar a atual equipe da Unidade de Sistemas Aplica�vos da PCPE. 
Duração: 04 meses;

2. Desenvolvimento do MVP (Sigla em inglês para Mínimo Produto Viável) que contempla a subs�tuição de todas as
funcionalidades do sistema atual. 
Duração: 04 meses;

3. Desenvolvimento do módulo de assinaturas e cer�ficação de documentos. 
Duração: 02 meses - juntamente com as etapas 4 e 5;

4. Integração com MPPE para envio dos procedimentos e recebimento de atualizações de status do procedimento após
envio. 
Duração: 02 meses - juntamente com as etapas 3 e 5;

5. Integração com TJPE para envio dos procedimentos e recebimento de atualizações de status do procedimento após
envio, incluindo mandados expedidos. 
Duração: 02 meses - juntamente com as etapas 3 e 4;

6. Integração com o sistema GDL (IC e IML) para envio de solicitações e recebimento de status e laudos periciais; 
Duração: 03 meses - juntamente com as etapas 7 e 8;

7. Desenvolvimento do módulo gerencial com emissão de relatórios. 
Duração: 03 meses - juntamente com as etapas 6 e 8;

8. Implantação de Data Mart para fornecer dados esta�s�cos que poderão ser filtrados por ferramentas de BI - Business
Inteligence (Ex: QlikView e Power BI). 
Duração: 01 mês - juntamente com as etapas 6 e 7;

9. Desenvolvimento do módulo de gravação de ouvidas. 
Duração: 03 meses - juntamente com a etapa 10 ;

10. Desenvolvimento do módulo de Operações. 
Duração: 03 meses - juntamente com a etapa 9.

Ressaltamos que a par�r da etapa 03 as a�vidades serão desenvolvidas em paralelo, pois não existe relação de dependência
entre todas elas.

Objetivos Os obje�vos deste projeto estão de acordo com a portaria Nº 630, de 27 de novembro de 2020 e são eles:

 

1. Entregar um sistema com os padrões de desenvolvimento e modelagem de banco de dados, com melhor performance e
sem quedas constantes, gerando dados confiáveis, integrados com outros órgãos e gerenciáveis em tempo real;

2. Possibilitar aos usuários uma interface de navegação agradável, com funcionalidades que agilizam as a�vidades
cartorárias e que funcionem mesmo com baixas velocidades de internet e até mesmo off-line;

3. Melhorar a qualidade da inves�gação com pesquisa de dados integrados entre os envolvidos nos procedimentos e com
a possibilidade de fazer consultas em outras bases de outros órgãos ou da própria PCPE sem precisar sair do sistema,
garan�ndo celeridade e maior asser�vidade maior nas inves�gações policiais; ;

4. Garan�r a integração entre a PCPE e outros órgãos de forma eficaz, reduzindo custos operacionais e fortalecendo a
colaboração entre os órgãos de segurança do Estado;

5. Melhorar o registro e o controle de armas e drogas apreendidas, através da integração com o Sistema Pernambucano de
Bens Apreendidos e com o GDL - IC, trabalhando com dados padronizados e acompanhando toda a cadeia de custódia
das apreensões.

6. Registrar dados de uso, controles de acesso e facilitar o monitoramento das a�vidades desempenhadas pelos servidores
da PCPE e o acompanhamento da produ�vidade individual e das unidades policiais;

7. Promover a interoperabilidade dos sistemas de segurança pública;

8. Estabelecer mecanismos de monitoramento e de avaliação das ações implementadas;

9. Integrar e compar�lhar as informações de segurança pública, prisionais e sobre drogas;

10. Fortalecer os mecanismos de inves�gação de crimes hediondos e de homicídios;
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11. Promover uma relação colabora�va entre os órgãos de segurança pública e os integrantes do sistema judiciário para a
construção das estratégias e o desenvolvimento das ações necessárias ao alcance das metas estabelecidas.

Resultados

De acordo com os Incisos I, VI, VIII e XI, do Ar�go 7º, do Capítulo III, da portaria Nº 630, de 27 de novembro de 2020:

1. Padronização dos protocolos das ações operacionais;

2. Aumento do índice de elucidação de crimes;

3. Redução do índice de mandados de prisão em aberto;

4. Acompanhamento mais efe�vo das medidas prote�vas.

Impactos

Impactos esperados:

De acordo com o Ar�go 8º do Capítulo III da portaria Nº 630, de 27 de novembro de 2020:

1. Redução:

dos impactos econômicos originados pela criminalidade violenta;

dos riscos à vida, à saúde e à liberdade individual das pessoas; e

da impunidade;

2. Melhoria:

da credibilidade e confiabilidade das ins�tuições de Segurança Pública; e

da prestação de serviço de segurança pública;

3. Aumento da percepção subje�va de segurança.

Indicadores e metas

INDICADORES:

Quan�dade de documentos produzidos no sistema por mês;

Quan�dade de procedimentos instaurados;

Quan�dade de procedimentos reme�dos por mês;

Quan�dade de Mandados de prisão;

Quan�dade de apreensões de drogas e armas;

Quan�dade de integrações com outros órgãos e sistemas;

Valor gasto mensalmente com papéis e toners de impressoras.

 

METAS:

Subs�tuir 100% das funcionalidades do sistema atual na nova tecnologia (aproximadamente 06 meses);

Criação dos módulos gerenciais com emissão de relatórios e filtros além do Data Mart para ferramentas de BI;

Integrar 100% com outros órgãos (MPPE, TJPE, IC e IML);

Eliminar em 100% o acesso indevido aos procedimentos;

Padronizar 100% das peças cartorárias;

Implantar a gravação em vídeo de 100% dos Autos de Qualificação e Interrogatório na Capital e Região Metropolitana
do Recife (RMR);

RECURSOS DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTO): R$ 950.832,00 (novecentos e cinquenta mil e oitocentos e trinta e dois reais)

ASSINATURA 

 Responsável pela Gestão do Fundo

 

ANTÔNIO DE PÁDUA VIEIRA CAVALCANTI

SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL

 

 

AÇÃO 7 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PERÍCIA PAPILOSCOPICA PARA O LABORATÓRIO DE PERÍCIA TÉCNICA DO
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO TAVARES BURIL - PCPE

JUSTIFICATIVA ANÁLISE DIAGNÓSTICA DO PROBLEMA

A atuação do Ins�tuto de Iden�ficação Tavares Buril-IITB/PCPE/SDS se desenvolve através de atos de Polícia Judiciária
definidos na esfera de sua competência técnica e funcional definidas por lei e demais normas técnicas e é�cas que regem sua
a�vidade, no cumprimento das funções e dos princípios ins�tucionais da Polícia Civil.  

É de reconhecida importância a natureza técnico-cien�fica do trabalho do Perito Papiloscopista no campo da prova técnica,
visto a colaboração eficaz do produto dessa a�vidade na resolução de questões civis e criminais que tangem à iden�ficação
humana.
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Reforce-se que o Ins�tuto de Iden�ficação Tavares Buril auxilia a Polícia Civil e a Jus�ça em várias frentes de atuação,
sobretudo, na iden�ficação criminal, rastreamento e análises laboratoriais de fragmentos de impressões digitais coletadas em
locais de crime, sendo um órgão essencial ao atendimento das necessidades da população e operador imediato dos
elementos que compõem e auxiliam a persecução criminal.

Por essa razão, é de fundamental importância aliar tecnologia à exper�se do Perito Papiloscopista, coadunando a sua
a�vidade finalís�ca com emprego de ferramenta de excelência técnica, para atendimento eficiente das demandas sociais e
concre�zação da expecta�va de crescimento exponencial de resultados posi�vos.

A atualização de ferramentas de trabalho permite o alcance de índices de resultados muito superiores àqueles ob�dos nas
condições atuais, potencializando a capacidade de trabalho e o cumprimento eficiente das ações de Enfrentamento à
Criminalidade Violenta, no âmbito da Polí�ca Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e do Sistema Único de Segurança
Pública.

Ademais, propicia a relação colabora�va entre os órgãos de segurança pública e os integrantes do sistema judiciário para a
construção das estratégias e o desenvolvimento das ações necessárias ao alcance das metas estabelecidas per�nentes ao
enfrentamento da Criminalidade

Nesta senda, não resta dúvida de que o trabalho do Perito Papiloscopista depende de equipamentos inovadores e modernos
que proporcionem aumento da sua capacidade real, hoje restringida a métodos pra�camente manuais que, embora
historicamente eficientes, são limitantes da rapidez que a dinâmica social e forense exigem atualmente.

Logo, é preciso manter a qualidade e eficiência do trabalho de laboratório do Ins�tuto de Iden�ficação Tavares Buril, repor
insumos e subs�tuir os equipamentos existentes adquiridos há mais de 10 anos, que se tornaram precários e obsoletos, em
descompasso com as tecnologias per�nentes ás ações de Segurança Pública.

Outrossim, o Perito Papiloscopista muitas vezes desenvolve sua a�vidade em condições insalubres, sobretudo, quando se
expõem a locais e agentes nocivos à saúde, de uso inerente aos seus métodos de trabalho. Por essa razão, a execução  desse
projeto obje�va prover as equipes do IITB de meios e condições conformes com a legislação e regulamentos vigentes tocantes
à a�vidade do papiloscopista e à segurança do trabalho.

Como resultado do processo de modernização do serviço de emissão de carteira de iden�dade ocorrido em 2019 com a
implantação do Sistema Informa�zado de Iden�ficação Biométrica Automa�zado (ABIS), o IITB passou a captar e verificar
dados biométricos e pessoais de maneira automa�zada. Por essa razão, o Ins�tuto pôde redirecionar grande parte de sua
mão de obra especializada para acrescer às equipes de setores específicos da área criminal, como Retrato Falado, local de
crime, laboratório, pesquisa e iden�ficação biométrica.

Isso permi�u a expansão da atuação na área criminal e o atendimento de um volume cada vez maior de demandas que
subsidiam o Poder Judiciário, Ministério Público e demais órgãos da Administração Pública na resolução de processos e
questões que envolvem busca e iden�ficação de suspeitos, cidadãos desaparecidos e reconhecimento de pessoas.

Nesse contexto, foi possível acrescentar 04 equipes especializadas para atuação em local de crime às 08 já existentes,
perfazendo um total de 12 equipes do RASTRO (Rastreamento Técnico de Impressões Ocultas) consolidadas na capital, Região
Metropolitana e Caruaru mas que desenvolvem o trabalho de perícia em local de crime em todo o Estado.

Ademais, devido ao crescimento exponencial do número de perícias mensais realizadas em todo o Estado, o IITB elaborou um
planejamento para interiorização desses serviços mediante a criação e distribuição de equipes em Municípios
estrategicamente selecionados consoante os índices de violência, localização e abrangência regional que facilite amplitude
dos serviços aos municípios circunvizinhos.

Acontece que, faz parte da concre�zação desse planejamento, a renovação da infraestrutura de Laboratório de Perícias
Papiloscopicas através da aquisição de insumos específicos e atualização do parque tecnológico para uso dessas equipes do
IITB.

Em suma, a execução do Projeto se coaduna com a premente demanda de Perícias Papiloscópicas requisitadas pelas
Autoridades Policiais e Judiciais em todo o Estado. Projeta avanços tecnológicos na área de perícia forense, potencializando a
a�vidade inves�ga�va da Polícia Civil, prevenindo acidentes e reduzindo o contato dos servidores com materiais tóxicos.

Então, inves�r em instrumentos e técnicas de combate ao crime, de forma a modernizar as a�vidades de perícia especializada
é uma resposta eficaz e imediata às demandas da sociedade e cumprimento das ações de Enfrentamento à Criminalidade
Violenta no Estado de Pernambuco.

O IITB carece de recursos para aumentar a capacidade e o alcance do trabalho das equipes do RASTRO e do Laboratório do
IITB que auxiliam, especialmente, no processamento de impressões digitais latentes, iden�ficação de suspeitos e confecção
de prova técnica que subisidie as Autoridades responsáveis pela Persecução Criminal.

Tais recursos terão por finalidade o aprimoramento das técnicas, meios e condições do trabalho de inves�gação policial,
elevando a qualidade do trabalho de levantamento e revelação de provas técnicas e condições de trabalho do IITB.

De igual forma, o escopo do projeto não apenas resguarda as provas produzidas de eventuais impugnações, como também
assegura excelência na coleta de evidências e  revelação de impressões papiloscópicas latentes, que servirão de subsídios aos
Inquéritos Policiais e Processos Judiciais.

 

RAZÕES PARA QUE O PROBLEMA SEJA ALVO DE INTERVENÇÃO

O laboratório de perícias papiloscópicas estabelecido na sede do Ins�tuto de Iden�ficação Tavares Buril enfrenta problemas
de suporte logís�co e de suprimentos para o desenvolvimento das a�vidades de coleta de evidências, revelação de
impressões papiloscópicas latentes, controle da cadeia de custódia e de análises tecnicas realizadas pelas equipes do RASTRO.

 

Nos úl�mos anos de atuação, o IITB realizou uma média de 1.700 perícias, cerca de 775 delas em local de crime e 850 em
laboratório, porém, ainda é necessário inves�mento em condições, suprimentos e tecnologia para fomentar o trabalho de
elucidação dos crimes com maior fluidez dentro do prazo legalmente estabelecido  de 10 dias para emissão de laudos e envio
ao órgão solicitante.
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Porém, para alcançar o seu propósito de maneira eficiente, o laboratório precisa de insumos específicos e equipagem
sa�sfatória e mais segura para os seus operadores.

 

Atualmente, laboratório e equipes do RASTRO funcionam em 2 salas conjugadas, adaptadas para instalação de equipamentos
e que não possuem saída de emergência. 

 

Por essa e outras razões, foi escolhida uma estrutura reservada e já existente no pá�o interno do IITB, para conferir um
espaço �sico maior, mais seguro e adequado à legislação específica para funcionamento de laboratórios dessa natureza.

 

Nesse espaço melhores e maiores equipamentos poderão ser instalados e  a segurança e funcionalidade serão
proporcionados.

 

Então, se faz necessário inves�r em modernização de meios e condições favoráveis que irão contribuir para que a a�vidade
pericial  a�nja uma amplitude na revelação de digitais e fragmentos, resultando no aumento da sua capacidade e eficácia
técnica, com redução de tempo e riscos á saúde, proporcionando a base necessária às inves�gações criminais.

O inves�mento na adequação de equipamentos e insumos melhora a capacidade técnica da perícia papiloscópica, ampliando
as chances de levantamento de impressões de possíveis autores  de  crimes  e embasamento de um volume muito maior de
laudos periciais, com a celeridade e eficiência que a inves�gação requer.

 

IMPACTO DA INTERVENÇÃO QUE ESTÁ SENDO PROPOSTA

Como consequencia da execução do Projeto de revitalização dos materiais e meios inerentes ao trabalho da perícia do IITB,
podemos esperar:

Tornar mais eficiente o trabalho de produção de provas técnicas usadas na inves�gação criminal, possibilitando a
iden�ficação de pessoas em locais de ocorrência de crimes, reduzindo a impunidade e a criminalidade.

Melhoria das condições de trabalho, permi�ndo a equipe de Peritos que atuam no laboratório do IITB dispor de
equipamentos adequados para a realização de exames em objetos nas suas mais diversas composições e super�cies.

Aumento da eficiência do trabalho e da sa�sfação dos servidores, com redução de riscos à saúde dos servidores.

Renovação da Unidade de Iden�ficação Biométrica Forense, aumentando a ação integrada com as Delegacias na
elucidação de crimes

Incremento de subisídios técnicos cien�ficos para a produção de laudos emi�dos pelo IITB, obedecendo aos
parâmetros de qualidade, segurança jurídica e eficiência do serviço, embasando a Autoridade Policial na apresentação
de suspeitos ao Poder Judiciário.

Conservar e revelar ves�gios em objetos coletados em local de crime e veículos apreendidos pelas equipes de
inves�gação.

Cumprir os desideratos da ações do Eixo Enfrentamento à Criminalidade Violenta, no âmbito da Polí�ca Nacional de
Segurança Pública e Defesa Social e do Sistema Único de Segurança Pública, através de uma perícia papiloscópica
eficiente, como importan�ssima ferramenta para o a�ngimento das metas públicas postas, aumentando a credibilidade
e confiabilidade das ins�tuições de Segurança Pública.

Abastecer o IITB com materiais próprios e especializados, dando con�nuidade ao trabalho de perícia e de exames
laboratoriais necessários ao deslinde do Inquérito Policial de forma sa�sfatória e segura, culminando na excelência
da prestação de serviços e eficiência das ações de Enfrentamento à Criminalidade Violenta.

Potencializar o trabalho de levantamento e revelação de fragmentos e dispor de recursos tecnológicos que possam
tratar as evidências e imagens de modo a atenderem as condições sa�sfatórias para análise pericial, trazendo um
imenso bene�cio para os inves�gadores que buscam iden�ficar criminosos e vinculá-los aos seus crimes.

Concre�zar a expansão e interiorização dos serviços de perícia forense através do suprimento de Unidades de
Iden�ficação da Polícia Civil –UIPC reguladas no art. 2º do Decreto nº 47.092/19, em Municípios estrategicamente
selecionados consoante os índices de violência, localização e abrangência regional que facilite amplitude dos serviços
aos municípios circunvizinhos.

 

LOCAIS (REGIÕES OU MUNICÍPIOS) QUE SERÃO CONTEMPLADOS

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO TAVARES BURIL – LABORATÓRIO RASTRO, localizado na Rua da Aurora, 1633 – Santo Amaro,
Recife – PE- CEP 50.040-090, que responde pelas demandas oriundas das Autoridades Policiais e Judiciais dos 184 municípios
do Estado de Pernambuco.

 

PÚBLICO A SER CONTEMPLADO

a)   Público alvo direto: Serão diretamente beneficiados com o projeto as equipes envolvidas na inves�gação criminal da
Polícia Civil em todo o Estado e, especificamente, as 12 equipes de Pericia Papiloscópica e de Laboratório do IITB que
desenvolvem a�vidades de perícia com o uso dos equipamentos e insumos, trazendo eficiência e agilidade nos recursos
empregados na posi�vação dos envolvidos em crimes, favorecendo as inves�gações criminais com laudos  pericias mais
robustos e precisos.

b) Público alvo indireto: Indiretamente beneficiada com o projeto será a população do Estado de Pernambuco, em virtude da
consecução de ações mais efe�vas na área de Segurança Pública no enfrentamento à criminalidade violenta, proporcionando
aumento do volume e da rapidez das coletas de impressões latentes e na emissão dos laudos de iden�ficação papiloscópica
que favorecem o resultado posi�vo das inves�gações criminais.
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ESTRATÉGIA DE
IMPLEMENTAÇÃO

Reposição de insumos e aquisição de novos materiais e reagentes para uso específico da a�vidade de perícia, além de
equipamentos de proteção individual - EPI´s de uso obrigatório.

Subs�tuição de equipamentos de laboratório que se tornaram obsoletos ou que não tenham mais condições de uso por
outros mais modernos existentes no mercado, tais como câmaras automa�zadas de exaustão,  sistemas de
cianoacrilato, lupas elétricas,  equipamentos de segurança e de conservação de reagentes químicos.

Aquisição de nova tecnologia para possibilitar a revelação automa�zada de impressões digitais em metais expostos ao
calor extremo, como cápsulas deflagradas, aqueles que �veram contato com água ou foram deliberadamente lavados
com intenção de ocultar a iden�ficação.

Distribuir entre as equipes do RASTRO os materiais para composição de "KIT para levantamento, revelação de ves�gios
papilares e registro de local de crime, composto de: Maleta com insumos, lupas e minifontes de luz UV portáteis, além
de Câmera fotográfica para registro das a�vidades e elementos obrigatórios do laudo pericial.

OBJETIVO

O escopo do projeto é promover uma relação colabora�va entre os órgãos de segurança pública e os integrantes do sistema
judiciário para a construção das estratégias e o desenvolvimento das ações necessárias ao alcance das metas
estabelecidas para combate à criminalidade violenta, através da execução das seguintes medidas:

Modernizar equipamentos, inves�gação e perícia e padronizar tecnologia dos órgãos e das ins�tuições de segurança
pública;

Promover a interoperabilidade dos sistemas de segurança pública;

Fortalecer os mecanismos de inves�gação de crimes hediondos e de homicídios;

Fomentar ações permanentes para o combate ao crime organizado e à corrupção;

RESULTADOS

A par�r da execução do Projeto de renovação dos meios inerentes à a�vidade de Perícia Papiloscópica do IITB, podemos
esperar os seguintes resultados:

Melhora das condições de trabalho e segurança orgânica dos servidores que atuam no trabalho de perícia.

Iden�ficação e desestruturação das organizações criminosas

Aumento do índice de elucidação de crimes e da contribuição do IITB no processo inves�ga�vo.

Redução do índice de mandados de prisão em aberto

Atendimento das exigências legais que conferem legi�midade e precisão ao conteúdo dos laudos.

Inclusão de imagens de fragmentos para aumento da capacidade do banco de dados do Sistema “ABIS” e da
busca automa�zada para iden�ficação de pessoas.

Operacionalização de sistema inovador de detecção de impressões em metais expostos a temperaturas extremas ou
que entraram em contato com água..

IMPACTOS

 Espera-se que o projeto produza os seguintes impactos:

a) redução dos índices originados pela criminalidade, dos riscos à vida, à saúde e à liberdade individual das pessoas e da
impunidade.

b) melhoria na qualidade de vida das pessoas com a diminuição dos riscos à sua integridade e ao seu patrimônio

c) aumento da credibilidade e confiabilidade das ins�tuições de Segurança Pública

d) eficiência da prestação de serviço e das ações de Enfrentamento à Criminalidade Violenta.

e) Aumento da percepção subje�va de segurança.

INDICADORES

METAS

Indicadores:

I) Dados de evolução no quan�ta�vo, da posi�vação dos laudos e da integração com o trabalho inves�ga�vo.

II) Rapidez e volume de laudos enviados às autoridades e das análises de laboratórios.

III) Quan�dade, qualidade e desempenho dos insumos e equipamentos.

IV) Compara�vo do número de perícias realizadas, antes e depois da equipagem e adequação do laboratório.

V) Esta�s�ca oficialmente auferida pela Polícia Civil e também os dados registrados no Sistema ABIS.

Metas:

I) Adequação dos equipamentos e insumos e realização das a�vidades consoante norma�vos do Ministério do Trabalho e
Emprego.

II) Aquisição e distribuição de materiais permanentes e de consumo para funcionamento do laboratório e das equipes do
Rastro.

III) Melhora de no mínimo 20% da capacidade técnica da perícia papiloscópica.

IV) Aumento mínimo de 20% da média de posi�vação dos fragmentos papilares coletados em local de crime.

V) Redução do tempo despendido com os exames e análises laboratoriais em 15%.

VI) Acréscimo de 20% do quan�ta�vo de equipes do RASTRO.

VII) Aumento de 20% na média de fragmentos e iden�ficação criminal inseridas no banco de dados do ABIS.

RECURSOS DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTO): R$ 1.558.287,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e oito mil, duzentos e oitenta
e sete reais)

RECURSOS DESPESAS CORRENTES (CUSTEIO): R$ 1.144.417,60 (um milhão, cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e dezessete
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reais e sessenta centavos)

ASSINATURA 

Responsável pela Gestão do Fundo

ANTÔNIO DE PÁDUA VIEIRA CAVALCANTI

SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL 

 

AÇÃO 8 REAPARELHAMENTO DO SERVIÇO CONTRA INCÊNDIO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE E NA REGIÃO DO SERTÃO DO
PAJEÚ.

Justificativa 1. ANÁLISE DIAGNÓSTICA DO PROBLEMA:

 “...dedicar-me inteiramente ao serviço policial militar, à manutenção da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo
com o risco da própria vida”.

(LEI Nº 6.783, DE 16 DE OUTUBRO DE 1974, Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Pernambuco.)

 

Este Plano de Ação visa a proteção à saúde e integridade dos bombeiros militares por meio do aparelhamento em
equipamentos de proteção individual e viaturas de combate à incêndios florestais para serem u�lizados na a�vidade
profissional de combate a incêndios do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, na capital pernambucana e na área de
cobertura do 3º Grupamento de Bombeiros sediado no município de Serra Talhada.

Considerando que a u�lização de equipamentos de proteção individual é meio necessário para garan�a da segurança no
trabalho dos profissionais de segurança pública e consequente manutenção da qualidade de saúde e vida dos combatentes
de incêndio.   Observa-se que a a�vidade dos bombeiros militares está diretamente correlacionada com iminentes riscos
�sicos, químicos e orgânicos, seja da maneabilidade dos equipamentos e materiais de enfrentamento aos sinistros, seja na
ameaça da insalubridade no cenário de operações do bombeiro militar. Assim sendo, é relevante a união de esforços
governamentais à garan�r a saúde e a proteção dos bombeiros militares con�nuamente na a�vidade laboral. Diante do
contexto, menciona-se que a análise ergonômica do posto de trabalho e derivadas funções no serviço operacional de
combate a incêndio encontram respaldo na proposição de soluções e intervenção em segurança do trabalho, em especial no
aparelhamento da indumentária de proteção aos diversos riscos do cenário de operações, seja macro ambiente urbano ou
rural.

Após ingressar na Corporação, homens e mulheres firmam suas carreiras na a�vidade bombeiro militar assumindo o risco de
vida decorrente do trabalho, pois a a�vidade requer acesso a atmosferas insalubres e a locais perniciosos. Contudo, o risco à
vida é reduzido a par�r da formação acadêmica combinada com especialização e conhecimento empírico. No entanto, para
além do contexto doutrinário, defende-se que o processo de redução de riscos à saúde e à integridade �sica dos bombeiros
militares está correlacionado, de forma direta e inequívoca, ao uso dos equipamentos de proteção individual. Assim sendo, o
serviço de combate a incêndio sob a perspec�va da análise ergonômica do trabalho, é foco de relevante atenção ins�tucional
e escopo da polí�ca de segurança pública nacional e estadual. A a�vidade laboral dos bombeiros militares que estão na linha
de enfrentamento aos incêndios urbanos e rurais possui riscos químicos, �sicos e biológicos associados ao cenário de
operações diversos, seja por diversos �pos de agentes corrosivos ou pelo calor extremo. 

O aparelhamento do serviço de prevenção e combate aos incêndios, seja urbanos ou florestais por meio da aquisição de
viaturas de combate a incêndios florestais e aquisição de equipamentos é de ressalvada importância para que os militares do
CBMPE consigam adentrar e permanecer no enfrentamento aos sinistros. Destaca-se que o conjunto de viaturas e
equipamentos defendido neste Plano fundamenta o aparelhamento do Grupamento de Incêndio que protege a Região
Metropolitana, bem como o aparelhamento do 3º Grupamento de Bombeiros responsável pela proteção das zonas rurais do
sertão do Pajeú contra queimadas, mi�gando assim o impacto ambiental dos eventos de incêndio, que por muitas
vezes trazem prejuízos incalculáveis e perdas de vidas animais e humanas.

O 3º Grupamento de Bombeiros (3º GB), sediado no município de Serra Talhada, foi selecionado a ser contemplado com os
equipamentos e viaturas de combate a incêndio florestal especialmente por estar localizado em em área do bioma Caa�nga,
em específico setor de numerosas e vultosas ocorrências de incêndio florestal, em destaque que no ano de 2020 o
Grupamento atendeu até 14 de dezembro,  403 ocorrências de incêndio florestal. O 3º GB possui 5 Seções de Bombeiros
subordinadas, a sede em Serra Talhada (1ªSB), seguida por Afogados da Ingazeira (2ªSB), São José do Egito (3ºSB), São José do
Belmonte (4ª SB) e Petrolândia (5ºSB), mantendo cinco viaturas Auto Bomba Tanque descentralizadas, uma viatura em cada
município citado. Destaca-se que a área de cobertura do grupamento abrange 27 municípios do sertão pernambucano.
Menciona-se ainda que os incêndios florestais do semiárido pernambucano são numerosos e necessitam, muitas vezes, de
resposta em veículos com maior mobilidade que as viaturas ABTs oferecem. Não obstante, os recursos podem ser planejados
a servirem à população pernambucana, no verão e no inverno, no combate a incêndio florestal e nos salvamentos. Portanto,
baseando-se no Mapa da Estratégia do Governo de Pernambuco, o CBMPE almeja modernizar a presença operacional no
Estado aperfeiçoando a proteção florestal e resposta aos desastres ambientais.  O interesse pela sustentabilidade na defesa
social se ampara em polí�cas públicas federais de incen�vo à proteção e segurança das pessoas e do meio ambiente.

O Grupamento de Bombeiros de Incêndio (GBI) está situado no município de Jaboatão dos Guararapes e é a Unidade do
Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco responsável pelas ações de combate a incêndios na Região Metropolitana do
Recife (RMR) e, para isso possui 4 Seções de Bombeiros (3 delas destacadas em Recife, Ipojuca e Aeroporto do Recife), além
de manter descentralizadas 10 viaturas em outras unidades de Bombeiros de modo a propiciar uma cobertura o mais
eficiente possível e oferecer uma resposta a urgências e emergências no menor tempo possível. Destaca-se que o GBI  eé
responsável pela cobertura operacional de 15 municípios onde residem pouco mais de 04 milhões de habitantes
aproximadamente 65% do Produto Interno Bruto do Estado de Pernambuco. Ainda segundo os dados do IBGE, a RMR
detém uma densidade de  1.260,74 hab/km², logo, em 24 horas, realizam-se serviços de prevenção e combate a incêndios
estruturais, em veículos (especialmente de transporte de produtos químicos diversos), vazamentos de gás, incêndios em
vegetação, em entulhos e aglomerados de lixo dispondo de 1 bombeiro para cada 103.692 habitantes.

 

1.1 Sobre o operacional do Grupamento de Bombeiros de Incêndio (GBI) na Região Metropolitana do Recife.
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Das competências do GBI, em especial, o combate operacional dos incêndio, observa-se uma variedades de ações que
somam uma média de 4000 acionamentos na região metropolitana de Recife por ano. Destaca-se que o GBI possui tropa de
militares prevista de 438 bombeiros militares, conforme o pecúlio, contudo, a prestação de serviço hodiernamente oferecida
à sociedade dispõe de 239 bombeiros militares distribuídos nas 10 guarnições de incêndio na RMR. Reitera-se a relevância de
todos os militares que prestam serviços de combate a incêndio necessitam estar equipados com um conjunto de aparato
específico de equipamentos de proteção individual para as diversas atribuições do trabalho.

Ressalta-se com base nos norma�vos, protocolos e doutrina de combate a incêndio atualmente em vigência na corporação,
no país e no mundo que a indumentária do bombeiro militar disponível ao pronto serviço de emergência é composta,
basicamente de capa e calça de combate a incêndio, bota de combate a incêndio, luvas de combate a incêndio, balaclava de
combate a incêndio, capacete de combate a incêndio e equipamento de proteção respiratória autônoma. Contudo, a
necessidade de reforço no aparelhamento desses equipamentos é notória, salutar e de relevância ao melhoramento dos
serviços do GBI conforme deficiências apresentadas a seguir.

1.1.1 Das Jus�fica�vas Operacionais

 

Quan�dade insuficiente dos equipamentos de proteção individual no grupamento de incêndio:

apenas 7% da tropa possui, a seu dispor, conjunto de equipamentos completos para atuação operacional;

"Dispomos apenas de 23 conjuntos de proteção respiratória para todos os serviços operacionais de combate a incêndio
e os referidos equipamentos já datam de seu primeiro teste hidrostá�co vencido e, além disso, não dispomos de
máscaras e válvulas sobressalentes para emprego dos militares no teatro de operações, destacando que cerca de 78%
de nossas ocorrências exigem o uso de proteção respiratória autônoma." (informação da Divisão de Operações do
Grupamento de Bombeiros de Incêndio).

Após levantamento junto ao corpo de tropa, apenas, 7,75% do efe�vo do Grupamento de Bombeiros de Incêndio
dispõe, em 2020, de EPI completo para os serviços de combate a incêndio na RMR. Logo, deficiência quan�ta�va
implica na necessidade de compar�lhamento de EPI entre os militares que atuam nas operações de combate a
incêndio. Destaca-se ainda que cerca de 40% de nossos serviços operacionais são complementados com militares de
outras unidades administra�vas da Corporação e prescindem, de forma análoga, de equipamentos para assegurar sua
proteção durante a prestação de seus serviços.

Baixa qualidade dos equipamentos disponíveis por causa do desgaste e falta de reposição .

 

Exposição ao risco frequente nas ocorrências sem equipamentos que garantam a proteção conforme recomendações do
fabricante e protocolos de segurança do trabalho

80% dos conjuntos de capa e calça de combate a incêndio tem mais de 05 anos de uso;

76% das capas e calças têm algum dano significa�vo decorrente de danos mecânicos e apresentam ausência das
substâncias hidrofugadas, coloração modificada;

43% dos conjuntos existentes de capa e calça não dispõem de condições de uso por apresentarem rasgos entre outros
danos que impedem sua finalidade de proteção e não há condições de recuperação;

62% dos pares de luva não têm mais condições de uso decorrente do significa�vo processo de abrasão, rupturas das
camadas internas e externas entre outros danos.

Problemas de saúde dos militares decorrentes de poucos equipamentos

100% dos equipamentos não dispõe de ficha de controle de higienização e são u�lizados de forma cole�va pelos
militares que �ram serviço nas guarnições da RMR.

A�vidade laboral sem atendimento à norma de análise ergonômica do trabalho

98% do efe�vo que �ra apenas os serviços de complementação de carga-horária não possuem equipamentos
compa�veis com medidas antropométricas;

A lista se torna extensa e, de forma  diretamente proporcional, contempla�va da necessidade de equipagem de nossos
bombeiros de forma individual, permi�ndo que os militares permaneçam com seus equipamentos, individualmente, e
possam, dessa forma, assegurar adequada manutenção e preservação de seus materiais.  

Foi recepcionado pelo Grupamento de Bombeiros de Incêndio, nos úl�mos 02 anos - 2019 e 2020, segundo dados da
Diretoria de Logís�ca do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco:

 

 

ITEM
QUANTIDADE PERCENTIL DO EFETIVO CONTEMPLADO

BALACLAVAS 90 22%

LUVAS 74 18%

BOTAS 30 7,5%

ROUPAS 38 9,5%

CAPACETES 15 3,4%

Referência numérica tomando como base o con�ngente previsto no pecúlio do Grupamento.
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Os indicadores apontam para uma taxa média de 12% do efe�vo recebeu equipamentos em plenas condições de uso
nos úl�mos 02 anos.

Há de se considerar ainda que os outros mais de 80% dos militares estão u�lizando equipamentos vencidos ou com
suas condições de uso não mais atendendo aos padrões mínimos de segurança.

1.1.2 Dos argumentos técnicos para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual:

Com base em estudo de análise numérica sobre exposição ao calor realizado pelo Ins�tuto Politécnico de Bragança (Portugal),
os EPI’s foram projetados para proteger os bombeiros de condições excessivas de calor e fogo, permi�ndo um período de
tempo para uma missão de resgate, combate a incêndio ou re�rada do contato direto com a chama. (PILOTO et all, FLAMMAE
2014).

Considerando que os equipamentos atualmente disponíveis ao serviço contra incêndio são subme�dos a estresse térmico,
mecânico, químico e biológico diuturnamente na resposta de mais de 290 acionamentos por mês pelas unidades de incêndio
da Região Metropolitana do Recife (dados da Seção de Esta�s�ca do Grupamento de Bombeiros de Incêndio), combinado
com a exposição excessiva às diversas intempéries relacionadas ao trabalho, infere-se que a condição de exposição dos
Equipamentos de Proteção Individual  exacerbam limites de uso e consequentemente a qualidade do equipamento e a
garan�a se proteção do profissional de segurança. Desta forma, ressalva-se a importância dos equipamentos de proteção
reiterando a con�nuidade de aquisições e subs�tuições dos itens obsoletos, desgastados ou vencidos, já que estudos de
análises paramétricas indicam que o limite inferior para lesão na pele foi iden�ficado a par�r de 44 ºC. Esta temperatura
refere-se à camada interna da pele, o dano na pele ocorre até 100 vezes mais rápido a 50 ºC e o tecido da pele é
completamente destruído a 72 ºC. (SUN, et al. 2000) 

"Em condições gerais podemos informar ainda que durante as operações de combate e rescaldos de incêndios,
principalmente aqueles classificados como urbanos estruturais, os bombeiros militares são frequentemente expostos a
inúmeras substâncias venenosas e diversos materiais par�culados em suspensão no ar." (BRANDT-RAUF, 1988; BOLSTAD-
JOHNSON, 2000) apud LOBOSCA et all.

"Além dos riscos químicos, tais profissionais também são ro�neiramente expostos a riscos �sicos, decorrentes da própria
a�vidade de proximidade com o calor extremo e ruídos" (MELIUS, 2000).apud LOBOSCA et all

"O mais recente estudo do Na�onal Ins�tute for Occupa�onal Safety and Health (NIOSH) publicou evidências adicionais de
que os bombeiros dos EUA têm maiores chances de desenvolver certos �pos de cânceres devido à exposição acumulada em
sua carreira quando comparados com a população americana em geral" (CDC, 2016)  apud LOBOSCA et all.

"Há, ainda, uma grande possibilidade de doenças cardiovasculares e pulmonares se manifestarem nos referidos
combatentes" (MELIUS, 2000).apud LOBOSCA et all.

Seguindo-se especificamente a condição de variação de temperatura, como referencial para iden�ficar o risco, em uma
edificação com incêndio, em sua fase totalmente desenvolvida, a temperatura pode variar entre 60° C e 800°C, lembrando
que apenas uma variação entre 44°C e 72°C teremos, respec�vamente, início e completa destruição celular na pele. Assim,
para garan�r que esse bojo de condições de risco seja reduzido, demanda-se de forma imperiosa o uso de equipamentos de
proteção para garan�r que “mesmo com o risco da própria vida” haja condições dos bombeiros militares seguirem para a
próxima ocorrência com segurança e, se possível, retornem ao seio de suas famílias.

 

1.2. Sobre o operacional na área do 3º Grupamento de Bombeiros no Sertão do Pajeú.

A atual cobertura dos serviços de emergência no Estado es�mula o planejamento do CBMPE para aperfeiçoar e robustecer a
cobertura territorial dos serviços. As Unidades de Bombeiros no interior do Estado, inevitavelmente, estão instaladas em
municípios subme�dos aos efeitos da seca e deser�ficação do bioma Caa�nga. Logo, em processo de expansão e
aparelhamento dos equipamentos públicos ao interior do Estado, o CBMPE deseja integrar-se ao Plano Estadual de Mudanças
Climá�cas do Estado de Pernambuco através de medidas de controle e reação no combate às queimadas. Os extremos de
ocorrências são possíveis em grande parte dos municípios, já que no período de es�agem ficam subme�dos à seca, e no
período chuvoso ficam subme�dos ao risco de enchentes.

Durante todo ano, e principalmente nos meses mais quentes, os incêndios florestais são o �po de ocorrência mais frequentes
no estado de Pernambuco, sobretudo nas regiões do agreste e sertão, a�ngindo áreas que chegam a aproximadamente 10
(dez) hectares, o equivalente a 80 (oitenta) campos de futebol, em ambientes muitas vezes de di�cil acesso para o combate
por via terrestre.  O caso mais recente foi o incêndio ocorrido na região do município de Floresta, sertão pernambucano, no
mês de novembro do ano de 2019, que deixou 2.768 hectares como cicatriz de área queimada, em bioma de caa�nga.
Grande parte desses incêndios se alastram rapidamente, causando prejuízos de ordem ambiental, econômica e social ao
estado e aos moradores das áreas a�ngidas. Para o serviço de combate a incêndios florestais, faz-se necessário o uso de
diversos equipamentos e materiais específicos da a�vidade, tanto para a proteção individual dos bombeiros, como para o
combate propriamente dito, além de veículos especializados. O 3º Grupamento de Bombeiros não dispõe de veículos
especializados para zona rural, bem como carece de equipamentos especializados em quan�dade e qualidade.

 Assim, diante do contexto, obje�va-se aprimorar a eficiência e resposta territorial dos serviços por meio de veículos
robustecidos para o trânsito em ambiente com vegetação e relevo adversos, além dos meios operacionais mais eficazes na
segurança dos militares e preservação do meio ambiente, especialmente no bioma Caa�nga.

Atualmente, o principal meio operacional de enfrentamento aos incêndios é a viatura Auto Bomba Tanque que atende todos
os �pos de ocorrências relacionadas à prevenção e combate ao fogo, sejam incêndios urbanos e sejam frequentemente
incêndios florestais. Contudo, o Auto Bomba Tanque possui limitações de acessibilidade, velocidade, potência, adaptabilidade
e versa�lidade no enfrentamento às queimadas na caa�nga, visto as dimensões de caminhão e sobre peso para transitar em
estradas de barro. Nessas limitações de estrutura de chassi, suspensão e pneus inapropriados para zona rural, as viaturas
conseguem avançar apenas em terreno regular e firme. Assim, as viaturas ABT do Corpo de Bombeiros Militar de
Pernambuco não possuem autonomia para trânsito em terreno irregular, especialmente estradas e zonas rurais. A limitação
da viatura inviabiliza o transporte de equipamentos e da reserva de água (tanque da viatura) até próximo do local do incêndio
florestal. As ocorrências de incêndio florestal que atualmente a ABT atendem se restringem a incêndios localizados próximo
das rodovias ou em locais rurais povoados em que as estradas estejam menos danificadas. As viaturas eventualmente
avançam em terrenos irregulares mesmo com o risco de danos, o que de fato ocasiona frequentes avarias. além de que são
mais vulneráveis à vegetação espinhenta e cortante, bem como à exposição ao calor. As viaturas não possuem guarda-mato
ou qualquer outro �po de proteção contra a vegetação hos�l e outros obstáculos que possam obstruir o caminho.
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Combinado com a inexistência de viaturas adaptadas, é necessário ao 3 º GB  o reaparelhamento em materiais, ferramentas e
equipamentos de proteção individual e cole�vos especializados ao combate a incêndio florestal. Assim, é interesse da
corporação uma melhor estruturação através da aquisição de lotes de bens que ofereçam condição de equipagem para uma
equipe de resposta, bem como se almeja com a aquisição de viaturas �po pick-up e conjuntos de combate a incêndio florestal
para caminhonetes.

No cerne da questão operacional, vislumbra-se com a execução do presente projeto a melhor qualidade da prestação do
serviço, seja no tempo de resposta ao evento ou no tempo de resolução do problema devido à minoração do transtorno na
logís�ca dos recursos materiais e humanos. Considerando a aquisição dos equipamentos, será possível um aperfeiçoado
suporte à segurança dos militares devido à eficaz proteção da saúde e integridade �sica com equipamentos confiáveis e
modernos. Além dos riscos inerentes ao terreno acidentado, é imprescindível que a equipe de resposta ao evento possua
recursos que permitam proximidade o máximo possível, evitando grandes deslocamentos de equipamentos e pessoas a pé
em zona rural, além da disponibilização de reserva de água para o combate ao incêndio, e melhor garan�a de segurança à
vida dos militares.

 A disponibilidade de equipamentos é fator de sucesso na solução de sinistros ambientais (queimadas) e na proteção dos
bombeiros militares. De certo, o aparelhamento é obje�vo para potencializar as ações de polí�cas de segurança pública
estadual, além de contribuir nos resultados de polí�cas ambientais.

 

1.2.1 Dos argumentos técnicos para a aquisição de Equipamentos de Combate a Incêndios florestais

Conforme o Ins�tuto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), as esta�s�cas de queimadas apontam alto risco de incêndio
florestal na Caa�nga, porém o IBAMA, órgão responsável pela preservação do ambiente natural, possui equipes
especializadas no combate a incêndio florestal em poucos municípios do sertão pernambucano, e mesmo assim com atuação
restrita às áreas de preservação federais. Destaca-se o necessário inves�mento público na aquisição de viaturas,
equipamentos e ferramentas para o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco obje�vando reforçar as polí�cas públicas de
prevenção e proteção das pessoas e meio ambiente,sejam estaduais e federais.               

Informações do INPE, apontam que no ano 2018 o município que mais teve focos de incêndio florestal foi Serra Talhada com
318 ocorrências, seguido do município de Exu com 276 ocorrências. Observa-se que os municípios pernambucanos,
especialmente os localizados no sertão e agreste do Estado apresentaram mais focos de incêndios florestais caracterizando
significa�va quan�dade de feitos de degradação do bioma Caa�nga no território pernambucano. Ainda conforme dados
extraídos do banco de dados do INPE, no período de es�agem, o interior de Pernambuco possui grande quan�dade de focos
de incêndios com regiões imensas entrecortadas por poucas estradas e povoadas por pequenos distritos ou vilarejos. Tais
dificuldades fazem com que as guarnições dos bombeiros tenham uma série de dificuldades para operacionalizar um
combate como chegar ao epicentro da queimada u�lizando viaturas. Destaca-se ainda relevantes problemas decorrentes de
grandes deslocamentos a pé, seja insolação, desidratação e o esgotamento �sico.

Com vegetação predominantemente de caa�nga, que cobre mais de 80% da vegetação do estado, Pernambuco está sujeito
anualmente a incidência de cerca de 1.100 (mil e cem) incêndios florestais, em média, segundo dados do Ins�tuto Nacional
de Pesquisas Espaciais - INPE, coletados nos úl�mos dez anos (INPE/PE 2019). Em análise dos mapa no Portal do INPE na
internet, observa-se que os riscos e os focos de incêndio em Pernambuco entre os anos de 2018 e 2019 estão distribuídos em
grande área territorial do Estado de Pernambuco, embora em certos pontos como no Sertão do Pajeú são classificados como
“risco crí�co”.

 

2. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL/DISTRITAL:

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco é uma ins�tuição des�nada aos serviços de prevenção e atendimento pré-
hospitalar que obje�va a proteção social e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Cumpre ressaltar que a proposta em
comento visa à execução de recursos oriundos da União em consonância com as polí�cas de segurança pública do Governo
do Estado de Pernambuco no aperfeiçoamento dos serviços de resgate e salvamento do Corpo de Bombeiros Militar. A
caracterização dos interesses recíprocos entre o governo estadual e a União se torna evidente quando desenvolve ações e
programas com vistas a apoiar as ins�tuições de segurança pública. Neste contexto, destaca-se a Lei 13.675/2018 do Sistema
Único de Segurança Pública – SUSP que estabelece, dentre outras diretrizes, os seguintes tópicos:

"Art. 4.º   São princípios da PNSPDS:

(...)

VI - eficiência na prevenção e na redução de riscos em situações de emergência e desastres que afetam a vida, o patrimônio e
o meio ambiente;

(...)

X - proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente;

(...)

XIII - o�mização dos recursos materiais, humanos e financeiros das ins�tuições;

(...)

Art. 5.º  São diretrizes da PNSPDS:

I - atendimento imediato ao cidadão;

(...)

VII - fortalecimento das ins�tuições de segurança pública por meio de inves�mentos e do desenvolvimento de projetos
estruturantes e de inovação tecnológica;

(...)

Art. 6.º São obje�vos da PNSPDS:

(...)

II - apoiar as ações de manutenção da ordem pública e da incolumidade das pessoas, do patrimônio, do meio ambiente e de
bens e direitos;
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III - incen�var medidas para a modernização de equipamentos, da inves�gação e da perícia e para a padronização de
tecnologia dos órgãos e das ins�tuições de segurança pública;

 

Ademais, o art. 144 da Cons�tuição Federal estabelece:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares"

No âmbito do Estado de Pernambuco destaca-se o con�do na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2020, em
seu Capítulo II - "Das Prioridades e Metas da Administração Pública Estadual" mencionando, dentre as prioridades de
governo, a Perspec�va de atuação "Qualidade de Vida - Pernambuco Vivendo Melhor". Essa perspec�va busca assegurar os
melhores serviços públicos à população, em especial a ampliação dos serviços de proteção às pessoas e redução da
criminalidade por meio de incen�vo aos órgãos que fazem a segurança pública estadual. A LDO faz referência ainda
à melhoria da qualidade de vida da população pernambucana por meio do alcance dos obje�vos estratégicos do Programa
Pacto pela Vida que em seu descri�vo aponta "Ampliar as ações de prevenção e repressão qualificadas da violência e de
ressocialização, com foco na redução da criminalidade". De toda sorte, analisando-se a par�cipação do Corpo de Bombeiros
Militar de Pernambuco como par�cipe do Programa de Segurança Pública Estadual, infere-se que a intenção de
reaparelhamento, modernização e aperfeiçoamento dos recursos corpora�vos está alinhada às perspec�vas de polí�cas
públicas estaduais, às diretrizes e norma�vos governamentais bem como em consonância com as polí�ca de segurança
pública nacional.

"Art. 2º As prioridades e metas da administração pública estadual, para o exercício vigente desta LDO, são as estabelecidas
nos níveis de programação a seguir:

a) Perspec�vas de atuação;

b) Obje�vos Estratégicos;

c) Programas; e

d) Ações.

(...)

§ 1º São Perspec�vas de atuação, suas descrições e Obje�vos Estratégicos:

(...)

- Qualidade de vida - Pernambuco vivendo melhor

(...)

Pacto pela Vida - Ampliar as ações de prevenção e repressão qualificadas da violência e de ressocialização, com foco na
redução da criminalidade.

Este obje�vo busca reduzir os índices de criminalidade do Estado de Pernambuco e aumentar a sensação de segurança da
população(...)". (Lei nº 16.622, de 29AGO2019).

                                                         

Converge-se à pauta de proposição de planos de ações para aparelhamento, modernização e promoção de projetos no
âmbito da segurança pública estadual a possibilidade de recursos federais provenientes do Fundo Nacional de Segurança
(FNSP). A  Lei n° 13.756 de 12 de dezembro de 2018 que criou o FNSP, em seu escopo, prevê des�nação de recursos aos entes
federados, em especial aos Estados, obje�vando o aperfeiçoamento e o desenvolvimento dos órgãos de segurança pública.
Nessa temá�ca, os recursos para promover os planos de ações de reforço às opera�vas da Secretaria de Defesa Social de
Pernambuco, em especial do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, encontram respaldo no ar�go 5º da referida lei. 

"Art. 5º - Os recursos do FNSP serão des�nados a: 
I - construção, reforma, ampliação e modernização de unidades policiais, periciais, de corpos de bombeiros militares e de
guardas municipais; 
II - aquisição de materiais, de equipamentos e de veículos imprescindíveis ao funcionamento da segurança pública; 
(...) 
V - programas e projetos de prevenção ao delito e à violência, incluídos os programas de polícia comunitária e de perícia
móvel; 
e 
VIII - a�vidades preven�vas des�nadas à redução dos índices de criminalidade;". (Lei nº 13.756, de 12DEZ2018).

 

Destaca-se ainda dos norma�vos federais que orientam a operacionalização dos recursos do Fundo Nacional de Segurança
Pública e consequente  inves�mentos nos órgãos estaduais de segurança, a Portaria nº 630, de 27 de novembro de 2020 , do
Ministério da Jus�ça e Segurança Pública. Essa Portaria Ministerial destaca no ar�go 4º que as ações podem ser para
realização de prevenção à criminalidade violenta (inc. II) e reaparelhamento e modernização das ins�tuições de segurança
pública, com vistas à prevenção ou à repressão qualificada e à redução da criminalidade violenta e de enfrentamento ao
crime organizado (inc. III). Além de que no ar�go 5º da mesma lei, são descritos os obje�vos os quais podem apoiar as ações
de manutenção da ordem pública e da incolumidade das pessoas, do patrimônio, do meio ambiente e de bens e direitos (inc.
II), es�mular e apoiar a realização de ações de prevenção à violência e à criminalidade (inc. III) e promover a
interoperabilidade dos sistemas de segurança pública (inc. V).

"Art. 4º (...) 
§ 1º O Eixo a que se refere o caput será composto pelas seguintes ações: 
(...)
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II - realização de ações de prevenção à criminalidade violenta;

III - reaparelhamento e modernização das ins�tuições de segurança pública, com vistas à prevenção ou à repressão
qualificada e à redução da criminalidade violenta e de enfrentamento ao crime organizado (...)

 

Art. 5º Cons�tuem obje�vos do Eixo Enfrentamento à Criminalidade Violenta:

II - apoiar as ações de manutenção da ordem pública e da incolumidade das pessoas, do patrimônio, do meio ambiente e de
bens e direitos;

III - es�mular e apoiar a realização de ações de prevenção à violência e à criminalidade(...)

(...)

V - promover a interoperabilidade dos sistemas de segurança pública;" (Portaria nº 630, de 27 de novembro de 2020 ).

 

3. RAZÕES PARA QUE O PROBLEMA SEJA ALVO DE INTERVENÇÃO:

1. Aparelhamento dos órgãos opera�vos da Segurança Pública Estadual visando à con�nuidade das ações de prevenção e
proteção às pessoas e meio ambiente, por meio da modernização e fortalecimento dos instrumentos e meios
operacionais de equipamentos e viaturas;

2.  Fortalecimento do sistema de segurança pública e defesa social;

3. Aprimoramento dos serviços de prevenção, proteção civil e enfrentamento aos sinistros de incêndios na Região
Metropolitana e Sertão do Pajeú.

4. Melhoramento da proteção à saúde e integridade �sica dos bombeiros militares por meio de mais quan�dade e
qualidade dos equipamentos do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. 

4. IMPACTO DA INTERVENÇÃO QUE ESTÁ SENDO PROPOSTA:

 

- Melhoria da prestação de serviço de segurança pública, por meio do(a):

1.  Incremento na quan�dade de equipamentos de combate a incêndios florestais proporcionando maior efe�vidade no
serviço de resposta e enfrentamento às queimadas na região do Sertão do Pajeú pernambucano.

2. A disponibilidade de conjuntos de proteção individual garan�rá melhor condição de saúde dos militares pois
minimizará a rota�vidade e compar�lhamento das roupas de combate a incêndios entre os militares minimizando
problemas dermatológicos, alérgicos e de higiene, além de garan�r melhor proteção à integridade �sica com
equipamentos novos com qualidade e resistência renovados.

3. Equipamentos de proteção individual e segurança no trabalho que assegurem a proteção aos militares conforme
especificações do fabricante.

4. Minimização dos esforços de trabalho dos bombeiros militares e consequente aperfeiçoamento do desempenho das
equipes de resposta.

              

5. LOCAIS (REGIÕES OU MUNICÍPIOS) QUE SERÃO CONTEMPLADOS:

Região Metropolitana do Recife, especificamente o município de Jaboatão dos Guararapes, onde está sediado o
Grupamento de Bombeiros de Incêndio.

Região do Sertão do Pajeú pernambucano, especificamente no município de Serra Talhada, onde está sediado o 3º
Grupamento de Bombeiros.

 

6. INSTITUIÇÕES DO SUSP QUE SERÃO CONTEMPLADAS:

Conforme o CAPÍTULO III - "DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA" da Lei 13.675/18, na redação do §2º DO ART.
9º: os Corpos de Bombeiros Militares são órgãos integrantes operacionais do SUSP. Assim o Corpo de Bombeiros Militar de
Pernambuco e consequentemente suas unidades são partes integrantes do sistema de segurança pública nacional.

"DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Seção I

Da Composição do Sistema

Art. 9º(...)

§ 2º São integrantes operacionais do Susp:

(...)

VI - corpos de bombeiros militares;" (Lei nº 13.675, de 11/06/2018)

 

7. PÚBLICO A SER CONTEMPLADO 

 

- O público alvo principal das ações deste plano serão os grupamentos, GBI e 3º GB, do Corpo de Bombeiros Militar de
Pernambuco;

- O público alvo secundário é a população pernambucana da Região Metropolitana do Recife e da Região do Sertão do
Pajeú.        
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Estratégia de
Implementação

A implementação deste Plano de Ação na Região Metropolitana do Recife e Região do Sertão do Pajeú será por meio da
aquisição, distribuição e a�vação das viaturas e equipamentos conforme as Etapas seguintes:

1º Etapa – Elaboração dos Termos de Referência para pesquisa de preço de viaturas e equipamentos;

2ª Etapa - Realização das pesquisas de preços de mercado;

3ª Etapa – Elaboração dos Editais e realização das Licitações para aquisição das viaturas e equipamentos;

4ª Etapa - Formalização dos Contratos para o fornecimento dos itens;

5ª Etapa - Recebimento e distribuição das viaturas e equipamentos;

6ª Etapa - Implantação dos equipamentos nas equipes da RMR;

7ª Etapa - A�vação das viaturas e equipamentos na Região do Sertão. 

Objetivos

Com base na Portaria nº 630 de 27 NOV2020 e considerando o escopo deste Plano de Ação, pode-se citar duas abrangências
de Obje�vos: 

1. Apoiar as ações de manutenção da incolumidade das pessoas, do patrimônio, do meio ambiente e de bens por meio:

Melhor qualidade na segurança do trabalho dos militares que compõem o sistema de segurança pública, em específico
nas ações de combate a incêndio;

Mi�gação dos risco químicos e �sicos à saúde dos profissionais, além de problemas em ergonomia e locomoção,
condições respiratórias dermatológicas;

Ampliação e disponibilidade de equipamentos que proporcionarão o aprimoramento na proteção às pessoas, bens e
natureza.

2. Incen�var medidas para a modernização de equipamentos dos órgãos e das ins�tuições de segurança pública:

Aumento do desempenho operacional das equipes de respostas aos sinistros;

Minimizar os danos aos patrimônios e ao ambiente natural.

Resultados

Com base no art. 7º da Portaria nº 630, de 27 de novembro de 2020, o CBMPE como órgão integrante do sistema de
segurança pública busca, por modus operandi lato senso, o acompanhamento mais efe�vo das medidas prote�vas da
sociedade por meio das a�vidades de combate a incêndio, através do(a):

 

1. Aperfeiçoamento dos serviços do CBMPE em atendimento polí�ca de segurança pública no Estado de Pernambuco
através da maior efe�vidade e segurança dos militares;

Aumentar a expecta�va de vida dos profissionais de segurança pública por meio de melhor proteção à saúde laboral e à
vida; (uma vez que disporá de equipamentos individuais para atuação nos cenários e terá maior condições de prover
higienização e descontaminação dos referidos itens);

Diminuir o absenteísmo causado por doenças ocupacionais(considerando que a par�r do momento que esses militares
detêm seus próprios recursos de proteção, não haveria tanta exposição a contaminações de origem bacteriana e viral
por carência de higiene além de assegurar um decréscimo na possibilidade de desenvolver doenças carcinogênicas);

Melhorar a qualidade de vida dos profissionais de segurança pública (ofertando-lhes aparato em plenas condições de
uso e adequação ergonômica para o desempenho de suas a�vidades profissionais.

2. Aparelhamento em viaturas de combate a incêndios na Região do Sertão do Pajeú, contribuindo para maior capilaridade
do sistema de segurança social.

 

3. Maior efe�vidade nos deslocamentos para atender as ocorrências de combate aos incêndios florestais.

Melhorar o transporte de equipamentos em zona rural;

Aumentar a eficiência operacional na vegetação do Bioma Caa�nga;

Adaptabilidade do transporte de reserva de água e equipamentos nas trilhas e estradas do sertão.

Impactos 1. Melhoria da prestação de serviço de segurança pública por meio do aumento da força operacional de prevenção e
combate aos incêndios

- aperfeiçoamento da sinergia e potencial de resposta das equipes de emergência.

 

2. Melhoria na efe�vidade dos equipamentos de proteção individual necessários para os bombeiros militares

- Aumento da vida ú�l dos equipamentos pela diminuição da rota�vidade de uso e compar�lhamento dos equipamentos de
proteção individual;

- acréscimo abrangência no contemplar bombeiros militares para pronta resposta a situações de incêndio que ultrapassem a
capacidade de resposta operacional;

- diminuição do nível de contaminação cumula�va por elementos tóxicos;

- mi�gação de propagação de doenças dermatológicas devido ao não rodízio dos equipamentos para todas as equipes.

 

3. Redução dos riscos à vida, à incolumidade das pessoas e degradação da fauna e flora, através do aperfeiçoamento da
força operacional  contra incêndios.

- melhor adaptabilidade da resposta às queimadas;
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- incremento do desempenho laboral do bombeiro militar.

Indicadores e metas

Indicadores:

1. Número de bombeiros militares do Grupamento de Bombeiros de incêndio contemplados com equipagem completa em
condições de uso;

2. Maior quan�dade de Equipamentos de Proteção individual disponíveis para as ações de combate a incêndio.

3. Aparelhamento da frota de veículos com viaturas específicas de combate a incêndios florestais na Região do Sertão do
Pajeú pernambucano.

Metas:

1. Ampliar em no mínimo 80% a quan�dade de equipamentos de proteção individual disponível no GBI;

2. Atender no mínimo 200 bombeiros militares do Grupamento de Bombeiros de Incêndio com equipamentos essenciais
para prestação dos serviços ao combate às chamas.

1. Aumentar em 20 % a frota operacional do 3º GB na resposta aos incêndios florestais. 

RECURSOS DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTO: R$ 1.963.651,62 (um milhão, novecentos e sessenta e três mil, seiscentos e
cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos)

RECURSOS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO: R$ 1.817.863,77 (um  milhão, oitocentos e dezessete mil, oitocentos e sessenta e três reais
e setenta e sete centavos)

Assinatura 
Responsável pela Gestão do Fundo

ANTÔNIO DE PÁDUA VIEIRA CAVALCANTI

SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL

 

AÇÃO 9 MODERNIZAÇÃO DO GRUPAMENTO DE BOMBEIROS DE SALVAMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE.

Justificativa ANÁLISE DIAGNÓSTICA DO PROBLEMA:

O presente Plano de Ação visa o reaparelhamento do Serviço de Busca, Resgate e Salvamento com Cães do Corpo de
Bombeiros Militar de Pernambuco por meio da aquisição de viaturas específicas ao serviço de salvamento com u�lização de
cães farejadores para busca e resgates e ao serviço de ações de mergulho, além da construção complexo aquá�co para
treinamentos de salvamentos aquá�cos. Assim, a presente intensão de modernização obje�va o reaparelhamento da Viatura
Auto Busca e Salvamento com Cães, a Viatura Unidade Tá�ca de Mergulho e a construção do complexo de treinamento
aquá�co no Grupamento de Bombeiro de Salvamento – GBS.

O Grupamento de Bombeiros de Salvamento (GBS) está sediado no município de Abreu e Lima na Região Metropolitana do
Recife (RMR) e se configura sendo a unidade operacional do CBMPE responsável pelas missões de busca e resgate de pessoas
e bens em ambientes aquá�cos e terrestre, além da resposta a desastres ambientais. Assim, o GBS é a Unidade de
Bombeiros especializada nas a�vidades de salvamento terrestre, nas alturas, mergulho e salvamento com cães.
Atualmente, o GBS se apresenta além de unidade operacional do CBMPE, como também um centro de formação de
especialistas nas áreas de salvamento, contudo não possui centro de treinamento aquá�co para os militares. 

O GBS tem a missão de suprir a demanda de salvamento na Região Metropolitana do Recife - RMR que tem área de
2.787.469 km2 , densidade demográfica de 1.324,92 hab/km2 e é formada por 14 municípios. Destaca-se que as ocorrências
relacionadas ao período chuvoso em Pernambuco são entre as mais complexas que o GBS, considerando os riscos do
terreno/estrutural associados às necessidades de aparelhos mecanizados e tempo de duração, destacando-se 3 �pos de
ocorrências: desabamento, deslizamento de terra e áreas inundadas.

As caracterís�cas de longa duração e carência de equipamentos mais robustos tornam essas ocorrências de complexa
resolução. Apraz-nos demonstrar as esta�s�cas de ocorrências de salvamento complexas, pois temos o intuito de argumentar
a fundamental aquisição de viaturas de salvamento, seja salvamento com cães e salvamento com mergulho, que tenham
capacidades para transportar toda sorte de equipamentos necessários na prestação do serviço à sociedade pernambucana.

- AUTO BUSCA DE SALVAMENTO COM CÃES

O Serviço de Busca, Resgate e Salvamento com Cães do CBMPE atende as Operações de busca e resgate de Pessoas perdidas
em Florestas, Matas, Caa�ngas e Manguezais; Operações de busca e resgate Pessoas em estruturas colapsadas (desabamento
de edificações); Operações de busca e resgate Pessoas em áreas deslizadas (deslizamento de barreiras e/ou escorregamento
de encostas); Operações de Busca de restos mortais; ações em formaturas e Desfile de Caráter Cívico-militar; como também
Eventos de Cunho Social, através de demonstrações e palestras. O emprego do serviço ocorre também em cooperação com
outros Órgãos de Segurança Pública, como Forças Armadas, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Cien�fica.

Pernambuco caracteriza-se por um grande percentual do relevo cons�tuído por morros, alinhados a isso verificamos uma
ocupação populacional em áreas não condizentes para habitação humana, somada as próprias ações antrópicas que
potencializam o cenário possível de desastre, que corriqueiramente acomete a região metropolitana do Recife nos períodos
com maior índice pluviométrico.

Destaca-se que a Região Metropolitana do Recife está subme�da às ameaças ambientais, em destaque as catástrofes no
período chuvoso, assim é de fundamental importância o aparelhamento do Corpo de Bombeiro Militar
na preparação, prevenção e e resposta aos sinistros. Desta forma, as ins�tuições públicas, que são responsáveis pelo socorro
das ví�mas, estão se adequando ao contexto de treinar e empregar o uso de cães na busca e resgate das ví�mas, sendo que é
notório que o emprego dos cães de resgate pode ser decisivo para salvar e preservar a vida humana. 
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Contudo, atualmente o transporte de equipamentos e tropa para as respostas e atendimento com cães possui algumas
dificuldades, a saber.

- Limitações para configuração da viatura de transporte de tropa, equipamentos e animais.

A frota de viaturas que atualmente é u�lizada na demanda operacional do GBS é parte do planejamento de frota do Estado
de Pernambuco que como polí�ca governamental de gestão adotou o serviço de locação de veículos para suprir a
necessidade operacional. Assim sendo, o GBS adapta as necessidades operacionais aos recursos disponíveis, então algumas
viaturas operacionais para o atendimento às ocorrências de salvamento não possuem as configurações adequadas para
suprir a necessidade de transporte de equipamentos ocasionando transtornos operacionais aos militares e ao serviço.

As viaturas de salvamento são viaturas locadas pelo Governo do Estado de Pernambuco, com esta caracterís�ca, é
impra�cável a devida modificação para atender às especificidades do serviço e a fundamental adaptação às necessidades
operacionais do GBS. Considerando que os veículos alugados são padronizados e regidos por contrato que impede
modificações de carroceria, o serviço atualmente é realizado por viaturas que não possuem a capacidade de carga ideal
tampouco o layout de carroceria e compar�mentos o�mizados às necessidades operacionais. Diante dessa situação,
destacamos que há prejuízo à eficiência e ao tempo resposta das ocorrências visto que por vezes a guarnição de bombeiros
precisa re�rar materiais desnecessários e carregar com materiais oportunos à resolução da ocorrência. Destaca-se que
eventualmente a viatura retorna ao grupamento para buscar equipamentos que por ventura não couberam no primeiro
transporte.

- Inadequação das compar�mentações  da viatura

A ausência de configuração adequada às viaturas ocasiona o ineficaz acondicionamento dos equipamentos, que devido a não
adaptabilidade e compar�mentação da carroceria, decorre que a vida ú�l dos materiais e equipamentos é diminuída visto
que os materiais ficam expostos às intempéries e/ou em contato não desejado uns com outros, exemplos:  materiais
“limpos”(exemplos: máscaras de mergulho, bolsa de atendimento pré-hospitalar) junto com materiais “sujos”(exemplos:
equipamentos lubrificados com graxa, equipamentos sujos com terra).

- UNIDADE TÁTICA DE MERGULHO

Por outro lado, a A�vidade de Mergulho de Resgate do CBMPE atende à recuperação ou re�rada de corpos, bens e objetos,
sejam eles envolvidos em inquéritos policiais ou não; a execução de tarefas de desobstrução de praias e canais, reflutuação
de veículos e/ou embarcações, apoio a embarcações a deriva, a naufrágios e a pessoas ilhadas, bem como as inspeções de
segurança pública em embarcações ou estruturas. O emprego de mergulhadores do CBMPE ocorre também em cooperação
com outros Órgãos de Segurança Pública, como Forças Armadas, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Cien�fica. A atuação
ocorre em águas abertas, que é a faixa de água compreendida por mar, baías, canais, rios, lagoas e represas e toda faixa de
água abrigada por proteção natural ou ar�ficial, onde esteja ausente qualquer condição perigosa ou especial, dentro das
limitações de atuação pré-estabelecidos pela Marinha do Brasil.

O Estado de Pernambuco é rico em recursos hídricos e suas grandes bacias hidrográficas possuem duas vertentes: o rio São
Francisco e o Oceano Atlân�co. As bacias que escoam para o rio São Francisco formam os chamados rios interiores sendo os
principais: Pontal, Garças, Brígida, Terra Nova, Pajeú, Moxotó, Ipanema, além de grupos de pequenos rios interiores. As
bacias que escoam para o Oceano Atlân�co, cons�tuem os chamados rios litorâneos, e os principais são: Goiana, Capibaribe,
Ipojuca, Sirinhaém, Una e Mundaú. Ainda existem represas, açudes, barragens, lagos, lagoas e canais em grande proporção.
O litoral Pernambucano possui 187 km com 70 praias, sem considerar as praias do Arquipélago de Fernando de Noronha. Por
fim, no âmbito do mergulho recrea�vo, a cidade do Recife é conhecida como a Capital do Naufrágio, com dezenas de
embarcações naufragadas e que são picos de mergulho recrea�vo, com saídas diárias das Operadoras de Mergulho e um
grande fluxo de mergulhadores.

Este cenário encontrado em Pernambuco mo�va a população a u�lizar tais recursos como fonte de lazer, promovendo grande
movimento nos pontos de águas abertas. Como resultado, entre os anos de 2010 e 2018, segundo Sistema de Informações
sobre Mortalidade (DATA-SUS), ocorreram 1847 óbitos por Afogamento e submersões acidentais em Pernambuco.

O ambiente aquá�co também é u�lizado por criminosos para ocultação de cadáver, para ocultação de veículos roubados ou
furtados, para ocultação de armas e objetos ligados a crimes, sendo necessária a execução do mergulho de segurança pública
para realizar buscas e recuperações, apoiando a ação das porcas policiais e periciais.

A Unidade Tá�ca de Mergulho (UTM) do Grupamento de Bombeiros de Salvamento (GBS) atua na Região Metropolitana do
Recife e no Interior do Estado diuturnamente executando sua missão e em apoio a todas as forças de segurança pública no
âmbito Municipal, Estadual e Federal. No período, compreendido entre o ano de 2013 e agosto de 2020, 353 cadáveres
foram resgatados das águas abertas em sua área de atuação. Muitos destes corpos apresentavam sinais de que foram
ocultados após a execução de Crimes Violentos, Letais e Intencionais, sendo possível a realização de perícias e laudos
cadavéricos para elucidação de crimes, após o resgate do corpo.

- Inadequação da compar�mentalização da estrutura da viatura

Para executar este serviço, muitas vezes em águas poluídas e com grande capacidade de contaminação, faz-se necessário o
uso de equipamentos específicos e que proporcionam a proteção necessária ao Mergulhador de Segurança Pública. Tais
Equipamentos precisam ser transportados da Base de Operações até o local da busca, e por serem equipamentos que
necessitam de cuidados especiais faz-se necessário uma viatura adequada para o transporte. Atualmente, a viatura u�lizada
não comporta todos os materiais necessários para execução do serviço de forma mais segura e com transportes de materiais
sobressalentes, bem como, a forma de transporte atual reduz a vida ú�l dos equipamentos.

- Inadequação das caracterís�cas da viatura

O serviço de salvamento requer o uso de equipamentos específicos para a realização com segurança e efe�vidade. Os
equipamentos têm caracterís�cas diversas, seja o peso, o cumprimento, ou fragilidade/sensibilidade a impacto e abrasão.
Então, considerando a variabilidade e quan�dades de materiais a serem transportados, bem como as caracterís�cas de
cumprimento, volume e peso total dos equipamentos, destacamos que a configuração das viaturas atualmente u�lizadas não
supre com eficiência as necessidades das equipes de mergulho.

A peculiaridade dos equipamentos e a especificidade do transporte demandam requisitos quanto à capacidade do veículo,
seja potência do motor, tração, espaço e capacidade de carga (transporte de peso), já que o veículo deve ser adequado para
enfrentar situações de terreno adversas, visto serem essas viaturas que atendem ocorrências em áreas inundadas, busca e
resgate em zona rural ou de di�cil acesso.



01/02/2021 SEI/GOVPE - 10769590 - GOVPE - Declaração

https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13041078&infra_sist… 34/51

A aquisição de uma viatura específica e possuidora das caracterís�cas necessárias para preservar o material de mergulho de
segurança pública trará grandes bene�cios ao serviço de mergulho do Corpo de Bombeiros e para as operações integradas
com as Polícias e Periciais que fizerem necessário a atuação dos mergulhadores de segurança pública.

- COMPLEXO DE TREINAMENTO AQUÁTICO

O Grupamento de Bombeiro de salvamento não dispõe de uma adequada estrutura que favoreça o desenvolvimento, dentro
dos padrões de eficiência e segurança, e qualificação do efe�vo que atua nas a�vidades de resposta emergencial em meio
aquá�co na região.

- Inexistência de infra estrutura para treinamento em ambiente aquá�co

A inexistência de um complexo de treinamento técnico-profissional Bombeiro Militar, na área de salvamento aquá�co e
mergulho de resgate, em todo o Estado de Pernambuco, que favoreça a qualificação do efe�vo em operações em salvamento
aquá�co e mergulho de resgate, acarreta uma substancial vulnerabilidade para a segurança dos Bombeiros Militares e da
população, bem como do patrimônio pernambucano.

O Campus de Ensino Metropolitano II (CEMET II), mesmo sendo de grande importância estratégica para a con�nuidade e
qualidade dos serviços operacionais, serviços técnicos e administra�vos da Corporação, possui déficit quan�ta�vo e
qualita�vo de estruturas de ensino e de apoio para atender as demandas de qualificação de todas as regiões do Estado.

Com a implantação do Complexo de Treinamento em salvamento aquá�co e mergulho de resgate no GBS, e de suas
instalações des�nadas às instruções teóricas e prá�cas, os treinamentos e cursos serão melhor desenvolvidos, com maior
qualidade, sa�sfação dos par�cipantes e instrutores, e, principalmente, com um rendimento maior, consequentemente os
atendimentos emergenciais e de prevenção serão mais adequadamente prestados à sociedade pernambucana, através da
operação Resgatando Vidas, vinculada ao Programa de Enfrentamento da Criminalidade Violenta Pacto pela Vida.

A implementação de instalações para instruções voltadas aos órgãos de segurança pública são metas prioritárias para
desenvolver um padrão de qualidade para a prestação de serviços à sociedade. Todavia, busca-se apoiar o programa Pacto
Pela Vida e revistar os percentuais de efe�vidade alcançados em 2013, quando o PPV ganhou prêmio da Organização das
Nações Unidas (ONU) pelo serviço prestado à sociedade.

O Complexo de Treinamento em salvamento aquá�co e mergulho de resgate será uma estrutura estratégica para formação e
especialização de Bombeiros Militares, e dos órgãos opera�vos da SDS nas áreas de busca, resgate e atendimento pré-
hospitalar em emergências e desastres, serviços técnicos de prevenção contra incêndio e pânico, além das a�vidades de
defesa e proteção civil no Estado de Pernambuco. Todas essas ações são essenciais para a manutenção da ampla segurança
da população pernambucana, e da manutenção dos indicadores de mortes violentas em parâmetros aceitáveis, através de
uma adequada formação e especialização dos servidores militares e civis integrantes da SDS e das demais esferas da
administração pública.

A Secretaria de Defesa Social (SDS), através de seus órgãos opera�vos, desenvolve com adequada eficácia o programa Pacto
Pela Vida, com a meta de redução de crimes violentos no Estado de Pernambuco. A par�cipação do Corpo de Bombeiros
Militar de Pernambuco, através do serviço de atendimento pré-hospitalar e do serviço técnico de vistorias e análises de
projetos de segurança contra incêndio e pânico, quer seja na Região Metropolitana do Recife quer seja do Interior do Estado.
Desta forma, o Corpo de Bombeiros Militar, colabora com a redução dos indicadores atendendo às ví�mas dos crimes
violentos, e ajudando, também, na prevenção dos mesmos através das vistorias técnicas de fiscalização. Somado a isso temos
os desastres naturais que assolam recorrentemente o território pernambucano, tais como enchentes e deslizamentos de
encostas.

A ação se jus�fica pelo atual déficit quan�ta�vo e qualita�vo de instalações des�nadas às instruções em salvamento aquá�co
e mergulho de resgate, onde serão apresentadas melhores condições para aplicação dos procedimentos, protocolos e
técnicas nas diversas áreas do conhecimento já citadas no presente documento, além da possibilidade de incremento no
número de turmas formadas e especializadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco.

A implantação das instalações des�nadas ao Complexo de Treinamento em Salvamento Aquá�co e Mergulho de Resgate,
atenderá aos serviços e operações desenvolvidos em todo o Estado, após a capacitação dos agentes de segurança pública.

 

ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL/DISTRITAL:

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco é uma ins�tuição des�nada aos serviços de prevenção e atendimento pré-
hospitalar que obje�va a proteção social e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Cumpre ressaltar que a proposta em
comento visa à execução de recursos oriundos da União em consonância com as polí�cas de segurança pública do Governo
do Estado de Pernambuco no aperfeiçoamento dos serviços de resgate e salvamento do Corpo de Bombeiros Militar. A
caracterização dos interesses recíprocos entre o governo estadual e a União se torna evidente quando desenvolve ações e
programas com vistas a apoiar as ins�tuições de segurança pública. Neste contexto, destaca-se a Lei 13.675/2018 do Sistema
Único de Segurança Pública – SUSP que estabelece, dentre outras diretrizes, os seguintes tópicos:

"Art. 4.º   São princípios da PNSPDS:

(...)

VI - eficiência na prevenção e na redução de riscos em situações de emergência e desastres que afetam a vida, o patrimônio e
o meio ambiente;

(...)

X - proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente;

(...)

XIII - o�mização dos recursos materiais, humanos e financeiros das ins�tuições;

(...)

Art. 5.º  São diretrizes da PNSPDS:

I - atendimento imediato ao cidadão;

(...)
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VII - fortalecimento das ins�tuições de segurança pública por meio de inves�mentos e do desenvolvimento de projetos
estruturantes e de inovação tecnológica;

(...)

Art. 6.º São obje�vos da PNSPDS:

(...)

II - apoiar as ações de manutenção da ordem pública e da incolumidade das pessoas, do patrimônio, do meio ambiente e de
bens e direitos;

III - incen�var medidas para a modernização de equipamentos, da inves�gação e da perícia e para a padronização de
tecnologia dos órgãos e das ins�tuições de segurança pública;

 

Ademais, o art. 144 da Cons�tuição Federal estabelece:

 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares"

 

No âmbito do Estado de Pernambuco destaca-se o con�do na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2020, em
seu Capítulo II - "Das Prioridades e Metas da Administração Pública Estadual" mencionando, dentre as prioridades de
governo, a Perspec�va de atuação "Qualidade de Vida - Pernambuco Vivendo Melhor". Essa perspec�va busca assegurar os
melhores serviços públicos à população, em especial a ampliação dos serviços de proteção às pessoas e redução da
criminalidade por meio de incen�vo aos órgãos que fazem a segurança pública estadual. A LDO faz referência ainda
à melhoria da qualidade de vida da população pernambucana por meio do alcance dos obje�vos estratégicos do Programa
Pacto pela Vida que em seu descri�vo aponta "Ampliar as ações de prevenção e repressão qualificadas da violência e de
ressocialização, com foco na redução da criminalidade". De toda sorte, analisando-se a par�cipação do Corpo de Bombeiros
Militar de Pernambuco como par�cipe do Programa de Segurança Pública Estadual, infere-se que a intenção de
reaparelhamento, modernização e aperfeiçoamento dos recursos corpora�vos está alinhada às perspec�vas de polí�cas
públicas estaduais, às diretrizes e norma�vos governamentais bem como em consonância com as polí�ca de segurança
pública nacional.

 

"Art. 2º As prioridades e metas da administração pública estadual, para o exercício vigente desta LDO, são as estabelecidas
nos níveis de programação a seguir:

a) Perspec�vas de atuação;

b) Obje�vos Estratégicos;

c) Programas; e

d) Ações.

(...)

§ 1º São Perspec�vas de atuação, suas descrições e Obje�vos Estratégicos:

(...)

- Qualidade de vida - Pernambuco vivendo melhor

(...)

Pacto pela Vida - Ampliar as ações de prevenção e repressão qualificadas da violência e de ressocialização, com foco na
redução da criminalidade.

Este obje�vo busca reduzir os índices de criminalidade do Estado de Pernambuco e aumentar a sensação de segurança da
população(...)". (Lei nº 16.622, de 29AGO2019).

                                                         

Converge-se à pauta de proposição de planos de ações para aparelhamento, modernização e promoção de projetos no
âmbito da segurança pública estadual a possibilidade de recursos federais provenientes do Fundo Nacional de Segurança
(FNSP). A  Lei n° 13.756 de 12 de dezembro de 2018 que criou o FNSP, em seu escopo, prevê des�nação de recursos aos entes
federados, em especial aos Estados, obje�vando o aperfeiçoamento e o desenvolvimento dos órgãos de segurança pública.
Nessa temá�ca, os recursos para promover os planos de ações de reforço às opera�vas da Secretaria de Defesa Social de
Pernambuco, em especial do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, encontram respaldo no ar�go 5º da referida lei. 

 

"Art. 5º - Os recursos do FNSP serão des�nados a: 
I - construção, reforma, ampliação e modernização de unidades policiais, periciais, de corpos de bombeiros militares e de
guardas municipais; 
II - aquisição de materiais, de equipamentos e de veículos imprescindíveis ao funcionamento da segurança pública; 
(...) 
V - programas e projetos de prevenção ao delito e à violência, incluídos os programas de polícia comunitária e de perícia
móvel; 
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e 
VIII - a�vidades preven�vas des�nadas à redução dos índices de criminalidade;". (Lei nº 13.756, de 12DEZ2018).

 

Destaca-se ainda dos norma�vos federais que orientam a operacionalização dos recursos do Fundo Nacional de Segurança
Pública e consequente  inves�mentos nos órgãos estaduais de segurança, a Portaria nº 630, de 27 de novembro de 2020 , do
Ministério da Jus�ça e Segurança Pública. Essa Portaria Ministerial destaca no ar�go 4º que as ações podem ser para
realização de prevenção à criminalidade violenta (inc. II) e reaparelhamento e modernização das ins�tuições de segurança
pública, com vistas à prevenção ou à repressão qualificada e à redução da criminalidade violenta e de enfrentamento ao
crime organizado (inc. III). Além de que no ar�go 5º da mesma lei, são descritos os obje�vos os quais podem apoiar as ações
de manutenção da ordem pública e da incolumidade das pessoas, do patrimônio, do meio ambiente e de bens e direitos (inc.
II), es�mular e apoiar a realização de ações de prevenção à violência e à criminalidade (inc. III) e promover a
interoperabilidade dos sistemas de segurança pública (inc. V).

 

"Art. 4º (...) 
§ 1º O Eixo a que se refere o caput será composto pelas seguintes ações: 
(...)

II - realização de ações de prevenção à criminalidade violenta;

III - reaparelhamento e modernização das ins�tuições de segurança pública, com vistas à prevenção ou à repressão
qualificada e à redução da criminalidade violenta e de enfrentamento ao crime organizado (...)

 

Art. 5º Cons�tuem obje�vos do Eixo Enfrentamento à Criminalidade Violenta:

II - apoiar as ações de manutenção da ordem pública e da incolumidade das pessoas, do patrimônio, do meio ambiente e de
bens e direitos;

III - es�mular e apoiar a realização de ações de prevenção à violência e à criminalidade(...)

(...)

V - promover a interoperabilidade dos sistemas de segurança pública;" (Portaria nº 630, de 27 de novembro de 2020 ).

 

 

RAZÕES PARA QUE O PROBLEMA SEJA ALVO DE INTERVENÇÃO:

 

1. Aparelhamento dos órgãos opera�vos da Segurança Pública Estadual visando à con�nuidade das ações de prevenção e
proteção às pessoas e meio ambiente, por meio da modernização e fortalecimento dos instrumentos e meios operacionais
de equipamentos e viaturas;

2. Fortalecimento do sistema de segurança pública e defesa social por meio de centro de treinamento dos bombeiros
militares de salvamento e resgate.

3. Aprimoramento dos serviços de resgate com uso de cães e salvamento com a�vidades de mergulho.

4. Melhoramento da proteção à  integridade �sica dos bombeiros militares por meio de viaturas e equipamentos melhor
adaptados e mais  modernos. 

 

IMPACTO DA INTERVENÇÃO QUE ESTÁ SENDO PROPOSTA:

 

- Melhoria da prestação de serviço de segurança pública por meio da efe�vidade do Serviço de Busca, Resgate e Salvamento
com Cães;

- Melhoria da prestação de serviço de segurança pública por meio da efe�vidade do Mergulho de Segurança Pública em
Operações conjuntas entre o CBMPE e os órgãos de segurança pública;

 

LOCAIS (REGIÕES OU MUNICÍPIOS) QUE SERÃO CONTEMPLADOS:

 

- Região Metropolitana do Recife, em específico no município de Abreu e Lima onde está sediado o Grupamento de
Bombeiros de Salvamento.

 

INSTITIUÇÕES DO SUSP QUE SERÃO CONTENPLADAS:

Conforme o CAPÍTULO III - "DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA" da Lei 13.675/18, na redação do §2º DO ART.
9º: os Corpos de Bombeiros Militares são órgãos integrantes operacionais do SUSP. Assim o Corpo de Bombeiros Militar de
Pernambuco e consequentemente suas unidades são partes integrantes do sistema de segurança pública nacional.

"DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Seção I

Da Composição do Sistema

Art. 9º(...)

§ 2º São integrantes operacionais do Susp:

(...)

VI - corpos de bombeiros militares;" (Lei nº 13.675, de 11/06/2018)
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PÚBLICO A SER CONTEMPLADO 

 

- O público alvo principal das ações deste plano serão as Opera�vas da Secretaria de Defesa Social;

- O público alvo secundário é a população pernambucana, considerando que a efe�vidade do serviço e na busca de pessoas
desaparecidas e de restos mortais gerando uma resposta do Estado à sociedade e que a efe�vidade do mergulho de
segurança pública consiste na busca de pessoas desaparecidas e de bens perdidos em águas abertas gerando uma resposta
do Estado à sociedade.

Estratégia de
Implementação

A implementação da presente proposta terá as seguintes etapas:

1º Etapa – Elaboração dos Termos de Referência para pesquisa de preço das viaturas;

2ª Etapa - Realização das pesquisas de preços de mercado;

3ª Etapa – Elaboração dos Editais e realização das Licitações para aquisição das viaturas e contratação da obra

4ª Etapa - Formalização dos Contratos para o fornecimento dos bens;

5ª Etapa - Formalização do Contrato de Serviço de Obra

6ª Etapa - Monitoramento da evolução da obra

7ª Etapa - Recebimento e distribuição das viaturas e equipamentos;

8ª Etapa - A�vação das viaturas e dos equipamentos.

9ª Etapa - Entrega da obra 

Obs.: Tratando da obra de implementação da piscina ver anexo.

Objetivos

1. Apoiar as ações de manutenção da incolumidade das pessoas, do patrimônio, do meio ambiente e de bens.

- Promovendo melhores condições de transporte e serviço operacional para os cães de busca e resgate do GBS;

- Promover melhor condição de transporte e serviço operacional para as equipes de mergulho da Região Metropolitana;

2. Promover a interoperabilidade dos sistemas de segurança pública; 

 - Implantação do Complexo de Salvamento Aquá�co no Grupamento de Bombeiro de Salvamento para treinamento dos
bombeiros militares e outros profissionais de segurança pública, como PMPE, PCPE, Exército Brasileiro, Polícia Federal etc.

Resultados

Com base no art. 7º da Portaria nº 630, de 27 de novembro de 2020, o CBMPE como órgão integrante do sistema de
segurança pública busca, por modus operandi lato senso, o acompanhamento mais efe�vo das medidas prote�vas da
sociedade por meio das a�vidades de combate a incêndio, através do(a):

1. Aperfeiçoamento dos serviços do CBMPE em atendimento polí�ca de segurança pública no Estado de Pernambuco com
viaturas robustecidas;

2. Maior efe�vidade nos deslocamentos para atender as ocorrências de salvamento com cães e salvamento aquá�co com
mergulho de resgate.

- Melhorar o transporte de equipamentos em zona urbana e áreas rurais.

- aumentar a eficiência operacional em locais de di�cil acesso e situação de desastres (inundações, alagamentos urbanos,
deslizamentos de terra)

- adaptabilidade do transporte de carga viva e equipamentos especializados de salvamento terrestre e aquá�co.

3. Implantação de infra estrutura para treinamentos de salvamento e resgate em ambiente aquá�cos

-  instalação de uma estrutura que permita o desenvolvimento, dentro dos padrões de eficiência e segurança, de qualificação
do efe�vo que atua nas a�vidades de resposta emergencial de mergulho de resgate e salvamento aquá�co.

- disponibilidade de treinamento nos serviços operacionais diários, além de instruções nos cursos de salvamento aquá�co e
de mergulho de resgate, realizados no GBS, haverá uma consequente melhoria na qualidade da capacitação dos agentes de
segurança pública.

Indicadores e metas

INDICADORES:

- Quan�dade de treinamentos das equipes de resposta a salvamento e resgates;

- Quan�dade de profissionais capacitados no centro de treinamento;

- Aparelhamento da frota do Grupamento de Bombeiros de Salvamento.

 

METAS:

- Aumentar em 50 % os treinamentos promovidos ao efe�vo de serviço do GBS.

- Aumentar em 50 % a quan�dade de profissionais formados nos cursos e treinamentos aquá�cos do GBS.

- Aumentar em 50 % a frota operacional do Grupamento de Bombeiros de Salvamento.

RECURSOS DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTO: R$ 1.497.187,86 (um milhão, quatrocentos e noventa e sete mil, cento e oitenta e
sete reais e oitenta e seis centavos)

ASSINATURA

Responsável pela Gestão do Fundo

ANTÔNIO DE PÁDUA VIEIRA CAVALCANTI

SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL
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AÇÃO 10 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE CONDUÇÃO DE TROPA E DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA O
BATALHÃO DE CHOQUE - PMPE

 

 

 

 

                             
 Justificativa

ANÁLISE DO PROBLEMA:

PRECARIEDADE DAS VIATURAS

O desenvolvimento das ações policiais é fundamental como sustentáculo das a�vidades de segurança pública para redução
dos índices de criminalidade, exigindo a realização de operações diárias. Nesse contexto e, para cumprir as missões,
o BPChoque necessita de apoio logís�co para condução de tropa a fim de garan�r, no menor tempo possível, quando
preciso e em condições adequadas, o deslocamento de efe�vo policial para contenção ou prevenção de a�vidades
delituosas, restabelecendo a tranquilidade e a ordem pública;

É premente a aquisição de veículos de transporte de tropa, a fim de amenizar o déficit da frota, tendo em vista que a maioria
das viaturas atuais de condução de tropa, quando em deslocamento para as mais diversas missões atribuídas ao BPChoque,
apresentam problemas ro�neiros, tanto na parte mecânica, quanto na parte elétrica, impossibilitando o efe�vo de chegar ao
des�no das operações ou nos atendimentos das ocorrências.

Salientando também que a frota conta hoje com um total de 24 viaturas, sendo 19 patrimoniadas e 05 locadas, e que
algumas estão com mais de uma década de uso. Com apenas três veículos u�lizados atualmente para o transporte de tropa
do BPChoque, sendo de forma precária pelo tempo de uso e condições gerais, figurando um ônibus Rodoviário, um ônibus
urbano e um micro-ônibus a�vos.

 

ANÁLISE DO PROBLEMA:

PRECARIEDADE DOS EPI’S (DESGASTE NATURAL DEVIDO AO SEU TEMPO DE USO)

Tendo em vista que o Batalhão de Polícia de Choque não possui um número de EPI’s suficiente para uso de todo o seu efe�vo
individualmente, atualmente o quan�ta�vo atende a apenas 60 (sessenta) policiais de forma simultânea, com materiais
incompletos e precários, onde o efe�vo Geral da unidade conta com 350 (trezentos e cinquenta) policiais militares e com
planejamento de aumento de efe�vo para 500 (quinhentos Policiais militares em 2021. Ter a quan�dade de EPI's suficiente
para posse individual simultânea dos policiais militares da BPChoque facilitaria sobremaneira o cumprimento das mais
diversas missões, quando acionado para atuar na preservação da ordem pública;

Considerando também a iminente necessidade de subs�tuir os EPI's existentes, pelo seu desgaste natural devido ao tempo
de uso avançado (vida ú�l), onde muitos se encontram desgastados e/ou danificados;

Considerando a demanda de policiais militares que usam diariamente os EPI's (Efe�vo da Pron�dão e PCSv), bem como nos
dias de eventos de maior porte, tais como: Praças Despor�vas, Reintegrações de Posse, Rebeliões em Estabelecimentos
Prisionais, Desobstruções de Vias etc, executado em muitas ocasiões pelo efe�vo de escala Extra, PJES, entre outros, o que
acarreta uma demanda de policiais bem maior que nos dias ordinários, tendo como consequência a falta de equipamentos
no todo ou em parte aos Agentes de segurança;

A existência de EPI's em quan�dade e condições suficientes para posse individual e simultânea para todo o efe�vo do
BPChoque, proporcionaria uma resposta mais rápida e eficaz aos acionamentos para o pronto emprego, como também,
ofereceria uma maior segurança ao policial durante a execução das mais diversas operações e ocorrências.

Por úl�mo há de considerar a questão sanitária, de saúde individual, de maior zelo e durabilidade dos EPI's no caso de posse
individual permanente do policial, visto que o equipamento teria uma higienização mais adequada e pessoal , além do
sen�mento de pertencimento do agente de segurança pública.

 

CONFORME ELENCADO NA JUSTIFICATIVA, E PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO BPCHOQUE, PRECISA-SE ADQUIRIR
OS MATRIAIS ABAIXO ELENCADOS:

Viatura técnica u�litária e adaptada para transporte de tropa, veículo �po MICRO-ÔNIBUS para 23 lugares;

Viatura técnica u�litária para transporte de tropa, veículo �po ÔNIBUS RODOVIÁRIO para 45 lugares;

Capacete An�-Tumulto - Capacete com viseira: branco, casco em tamanho único, em abs (acrilonitrila-butadieno-
es�reno), para uso em Praças Despor�vas;

Caneleira Ar�culada - para controle de distúrbios civis, com joelheira e protetor de pés;

Escudo An�-Tumulto - composto de duas peças;

Escudo Balís�co - estrutura formada p/ composto balís�co de fibra de aramida, semirrígidas, nas dimensões 620 x
1000 mm, nível III A, na cor preta, com visor transparente nível III A;

Capacete Balís�co – capacete a prova de balas nível III A com viseira an�-tumulto;  estrutura formada p/ composto
balís�co de fibra de aramida,  tamanhos p, m e g.

Estratégia de
Implementação

Reestruturar parte da frota com a aquisição dos veículos de condução de tropa, amenizando os problemas de deslocamento
do efe�vo no atendimento de operações e ocorrências ordinárias e de apoio;

Aumentar a segurança da tropa e oferecer um maior conforto quando em deslocamento;

Oferecer a cada policial do BPChoque o seu equipamento de proteção individual (EPI), contribuindo desta maneira para uma
resposta rápida e eficaz no seu pronto emprego, contribuir na parte da higienização e durabilidade do equipamento,
evitando o contágio de algumas  doenças.;

 

Obje�vos Melhorar a estrutura da frota, contribuindo assim para uma melhora significa�va na condução da tropa, além de atender as
necessidades logís�cas nos diversos empregos ordinários e de grande desgaste por parte do efe�vo, com a execução das
a�vidades de preservação da ordem pública, contribuindo com a redução dos índices de criminalidade violenta;
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Garan�r maior segurança ao efe�vo, quando deslocados para missões longínquas, onde o transporte para o deslocamento
deve oferecer maior conforto, contribuindo sobremaneira para o êxito da missão;

Deixar cada Policial do BPChoque armado com o seu Equipamento de Proteção Individual (EPI), evitando desta forma o
rodízio do equipamento entre os policiais nos diversos turnos de serviços, fortalecendo e consequentemente reduzindo os
índices de criminalidade violenta;

Aumentar a durabilidade do EPI, tendo em vista não haver a necessidade de armar e desarmar constantemente o material
em tela, evitando assim o desgaste do material, bem como, que o mesmo seja danificado num curto tempo de uso.

Resultados

Os resultados da aquisição das Viaturas e dos EPI’s serão:

A garan�a de uma melhor contra resposta às ocorrências de vulto e ordinárias, com o menor tempo possível quando
acionado pelas autoridades competentes, sa�sfazendo deste modo os anseios da sociedade, além de assegurar a todo
efe�vo desta Especializada uma melhor segurança e conforto nos deslocamentos;

Oferecer uma frota veicular que permita este Batalhão de Polícia de Choque executar as a�vidades policiais intercalando o
uso das viaturas (espécie de rodízio), contribuindo sobremaneira com uma maior durabilidade dos veículos e economicidade
para o Estado;

Sucesso no cumprimento das missões e restabelecimento e promoção da ordem pública, de conformidade com o Art. 144 da
Cons�tuição Federal - A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio;

Propiciar a cada policial militar desta Unidade Especializada o seu Equipamento de Proteção Individual (EPI), contribuindo
sobremaneira com a sua higienização, bem como, nos riscos de contágio de doenças;

Sanar a nossa demanda com os policiais deste BPChoque se armando diariamente para o cumprimento das suas atribuições,
oferecendo uma resposta com o menor tempo possível, atendendo assim às demandas diárias da população pernambucana;

Reduzir os índices de Criminalidade no Estado de Pernambuco, bem como ajudar na prevenção e repressão qualificada,
contribuindo com o enfrentamento aos crimes violentos letais intencionais (CVLI) e aos crimes violentos patrimoniais (CVP),
com maior segurança e eficácia;

Aumentar a credibilidade e confiabilidade junto à população pernambucana.

Impacto

Aumento da credibilidade e confiabilidade das demandas de segurança pública junto à população Pernambucana;

Redução dos índices da criminalidade violenta e da letalidade;

Melhoria na prestação de serviço de segurança pública;

Melhoria nas condições de trabalho do nosso efe�vo, aumentando a sua auto es�ma;

Aumento da percepção subje�va de segurança;

Redução na perda de Materiais de Proteção Individual, por não sofrerem intempéries ocasionadas pelo desgaste devido ao
seu uso diário;

Melhoria nas condições de armazenamento e segurança dos Materiais de Proteção Individual (EPI);

Melhoria no desempenho das a�vidades de Choque por parte do nosso efe�vo.

Indicadores

INDICADORES:

Quan�dade de viaturas de transporte de tropa a serem acrescidas na frota do BPChoque, conforme relatório de controle de
viaturas da Unidade;

Quan�dade de EPI's a serem acrescidos no patrimônio do BPChoque, conforme relatório de controle de bens da Unidade;

Pesquisa de sa�sfação com os policiais militares do BPChoque que fizerem uso dos veículos de transporte de tropa, no que
se refere a segurança e conforto no deslocamento para ocorrências e operações, através de ques�onário qualita�vo, antes
do uso do transporte (ônibus RODOVIÁRIO para 45 lugares e MICRO-ÔNIBUS para 23 lugares) e dois meses após o
implemento dos veículos no serviço operacional do BPChoque;

Pesquisa de sa�sfação com os policiais militares do BPChoque contemplados com a posse individual dos EPI's no que se
refere a melhoria das condições de segurança no serviço operacional, através de ques�onário qualita�vo, antes do emprego
dos EPI's propostos por este Plano de Ação e dois meses após o seu incremento no serviço operacional da Unidade
Especializada.

Metas

METAS:

Acrescer em 50% a quan�dade de viaturas de transporte de tropa na frota desse �po de veículo do BPChoque com a
aquisição do ônibus RODOVIÁRIO para 45 lugares e MICRO-ÔNIBUS para 23 lugares, através de relatório de controle da
frota; 

Acrescer em 100% a quan�dade de EPI's no patrimônio do BPChoque ; 

Aumentar a sa�sfação do policial militar atendido pelos veículos de transporte de tropa em 20%, no que se refere a
segurança e conforto no deslocamento da tropa para ocorrências e operações, com uso do ônibus RODOVIÁRIO para 45
lugares e MICRO-ÔNIBUS para 23 lugares, com resultados dois meses após o implemento dos veículos no serviço operacional
do BPChoque, u�lizando dados compara�vos do ques�onário qualita�vo da vivência do antes e do depois;

Aumentar a sa�sfação dos policiais militares do BPChoque contemplados com a posse individual dos EPIs adquiridos pelo
presente Plano de Ação, em 50% no que se refere a melhoria das condições de segurança no serviço operacional com o uso
individual dos EPI's, com resultados dois meses após o implemento dos equipamentos no serviço operacional do BPChoque,
u�lizando dados compara�vos do ques�onário qualita�vo da vivência do antes e do depois;

RECURSOS DESPESAS DE CAPITAL – INVESTIMENTO: R$  2.261.765,01 (dois milhões, duzentos e sessenta e um mil, setecentos e
sessenta e cinco reais e um centavo)

RECURSOS DESPESAS CORRENTE - CUSTEIO: R$ 371.393,40 (trezentos e setenta e um mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta
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centavos)

           Assinatura 

 Responsável pela Gestão do Fundo

ANTÔNIO DE PÁDUA VIEIRA CAVALCANTI

SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL 

 

AÇÃO 11 Requalificação do Campus de Ensino Mata (CEMATA)

 
  Jus�fica�va

ANÁLISE DIAGNÓSTICA DO PROBLEMA:

As instalações do Campus de Ensino Mata (CEMATA) servem como ferramenta essencial para a formação, qualificação e especialização
de oficiais e praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Pernambuco como de outras Forças Policiais, assim
como apoio aos integrantes dos demais órgãos opera�vos da Secretaria de Defesa Social (Polícia Civil e Polícia Cien�fica). Além do
exposto, a Unidade escola também abriga e supervisiona cursos de especialização como o Curso de Operações Policiais Especiais -
COPE, Curso Intensivo de Operações e Sobrevivência em Área de Caa�nga - CIOSAC, Curso Intensivo de Ações Tá�cas – CIATI, Curso de
Motociclista Militar – BATEDOR, dentre outros que alcançam além do público supramencionado, o efe�vo das forças amigas do Sistema
de Segurança Pública e Defesa Nacional (Exército Brasileiro, Força Nacional, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal) que u�lizam as
instalações em cursos direcionados para um adequado enfrentamento à criminalidade violenta no Estado de Pernambuco.

Dentre os diversos cursos desenvolvidos no CEMATA, ligados ao programa de enfrentamento a criminalidade violenta, podemos citar
alguns: Curso Intensivo de Apoio Tá�co I�nerante (CIATI/GATI), Curso Intensivo de Operações e Sobrevivência em Área de Caa�nga
(CIOSAC), Curso de Operações Policiais Especiais - COPE, Curso de Formação de Oficiais Policial e Bombeiro Militar (CFO PM/BM), Curso
de Formação de Oficiais da Administração (CFOA PM/BM) e cursos de capacitação da Força Nacional.

O CEMATA possui uma área de 232 hectares, com área construída de aproximadamente 15.000 metros quadrados, composta por 07
(sete) edi�cios, além de um Parque Aquá�co olímpico, único público no estado, um estande de �ro com pistas de instrução do
“Método Giraldi”, raias com capacidade para disparos de armas de longo alcance, as quais necessitam de melhorias para oferecer
segurança e estrutura adequada na formação e especialização de nossos agentes de segurança, além de complexo espor�vo para
desenvolvimento de a�vidades �sicas que comprovadamente contribuem para o aumento de rendimento dos policiais e bombeiros
Militares no combate a criminalidade.

O CEMATA tem uma infraestrutura an�ga, sendo imperiosa a realização de serviços de requalificação e modernização da estrutura e
equipamentos, a fim de oferecer melhor qualidade na formação, capacitação e especialização dos agentes de segurança pública.

A estrutura hoje tem capacidade para abrigar cerca de 300 (trezentos) alunos em sistema de internato e mais de 600 (seiscentos) em
instrução de ro�na, além do efe�vo administra�vo.

O Campus de Ensino possui 12 (doze) salas de aula que carecem de uma clima�zação adequada, necessidade esta, urgente em face
a proporcionar uma melhor condição de aprendizado aos agentes de segurança. Segue inclusive uma tendência proposta pelo
Ministério da Educação na melhoria das condições térmicas dos ambientes escolares no país, primordial na região Nordeste. É uma das
propostas a instalação de equipamentos que visam amenizar o desconforto térmico e garan�r um ambiente agradável contribuindo
para o aprendizado dos agentes de segurança. 

As melhorias têm um impacto direto na qualidade dos cursos e treinamentos desenvolvidos no CEMATA. A atual demanda atendida são
os Cursos de Aperfeiçoamento de Oficiais - CAO, Curso de Formação de Oficiais PM/BM, Cursos Tá�cos voltados para o combate à
criminalidade e do Curso Superior de Policia – CSP, este úl�mo sendo realizado fora das instalações do CEMATA, face às condições das
salas de aula, exis�ndo uma demanda reprimida de 06 (seis) turmas de cursos de formação.

O CEMATA, mesmo sendo de grande importância estratégica para a con�nuidade e qualidade dos serviços operacionais, serviços
técnicos e administra�vos da Corporação, apresenta problemas estruturais, os quais necessitam de rápida e defini�va abordagem
corre�va com a finalidade de restauração da capacidade forma�va, conforme será listado e exposto no registro fotográfico
comprobatório em anexo, das seguintes áreas:                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                   

Clima�zação das salas de aula procurando oferecer condições adequadas de aprendizado aos agentes de segurança e adequação ao
que prevê o ministério da educação com relação à clima�zação dos ambientes de formação e capacitação.

 Requalificação do auditório (subs�tuição de poltronas e clima�zação do ambiente) atualmente possui capacidade para 100 pessoas,
no entanto comporta até 200 pessoas, necessitando da subs�tuição das poltronas, visto que atualmente u�liza um misto de longarinas
e poltronas an�gas, estas úl�mas com mais de 20 (vinte) anos de u�lização que devido ao tempo não oferecem condições de uso, além
da instalação de ar condicionados, a fim de atender a capacidade do auditório e oferecer condições básicas de u�lização do espaço.
sendo jus�ficado conforme o Art. 4º, em seu parágrafo 1º, inciso III, alínea d, da Portaria MJSP nº 630 de 27 de novembro de 2020 -
Eixo Enfrentamento à Criminalidade Violenta, promovendo ações de valorização e melhoria da qualidade de vida dos profissionais de
segurança pública, visto que, com as melhorias propostas estaremos oferecendo condições adequadas para formação e/ou qualificação
dos agentes de segurança no combate a criminalidade.

Com as melhorias no CEMATA os treinamentos e cursos serão realizados em estrutura adequada, trazendo padronização na formação
dos agentes de segurança pública conforme mencionado no Art. 5º da Portaria 630 de 27 novembro de 2020, com maior qualidade,
sa�sfação tanto do corpo discente como do docente, principalmente com o aumento de rendimento e consequentemente os
atendimentos das ações policiais voltadas a segurança pública, emergenciais e de prevenção da criminalidade serão mais
adequadamente prestados à sociedade pernambucana, através das operações vinculadas ao Programa de Enfrentamento da
Criminalidade Violenta do Estado de Pernambuco, denominado “Pacto pela Vida”, com ênfase a Operação de Combate aos Crimes
Violentos Letais Intencionais – CVLI e aos Crimes Violentos contra o Patrimônio – CVP e desencadeando diversas operações no
Enfrentamento à Criminalidade tais como: Operação Transporte Seguro, Operação Madrugada Segura, Operação “Octopus”, Operação
Impacto Integrado, Operação Forte, Operação Jogo Limpo, Operação Maria da Penha dentre outras que tem o fim específico de
redução da violência com ênfase nos homicídios.

Considerando que o CEMATA é um Campus que tem capacidade para se tornar inclusive uma grande Academia na formação de agentes
de segurança pública, centralizando e simplificando as ações, reduzindo custos pela unificação do centro, trazendo para esta Unidade a
formação de várias opera�vas do Estado.
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ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL:

Com a melhoria das instalações deste equipamento voltado a segurança pública que tem como meta prioritária desenvolver um padrão
de qualidade para a prestação de serviços à sociedade, busca-se assim, sedimentar as bases para o plano Estadual de Segurança Pública
do Estado de Pernambuco: “Pacto Pela Vida - PPV e a�ngir os percentuais de efe�vidade alcançados pelo mesmo em 2013, quando o
PPV ganhou prêmio da Organização das Nações Unidas (ONU) pelo serviço prestado à sociedade face aos altos índices de redução da
criminalidade.

Assim as ações conjuntas dos sistemas de segurança pública, favorecem a redução da criminalidade, que vem seguindo uma trajetória
descendente mês a mês, o que vem sendo o obje�vo prioritário do sistema de segurança estadual.

O CEMATA se destaca no Estado por ser a única responsável pela formação dos Comandantes de Unidades da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros Militar, oficiais que estão diretamente nas ruas liderando as tropas em Operações de combate a criminalidade, assim
também na capacitação e especialização dos diversos agentes de segurança que estão atuando em setores estratégicos de
planejamento, supervisão e execução das operações de combate à criminalidade.

Todas essas ações são essenciais para a manutenção da ampla segurança da população Pernambucana, assim também da manutenção
dos indicadores de mortes violentas e crimes contra o patrimônio em parâmetros aceitáveis, que são a�ngidos em face de uma
adequada formação, capacitação e especialização dos servidores militares e civis integrantes do sistema de segurança pública.

 

RAZÕES PARA QUE O PROBLEMA SEJA ALVO DE INTERVENÇÃO:

A ação se jus�fica pela modernização e melhoramento da estrutura de ensino das instalações e consequentemente provisão das
condições adequadas de trabalho e aprendizado para servidores, alunos e terceirizados, excluindo qualquer possibilidade de um
ambiente laboral e pedagógico inadequado.

Considerando ainda que a Secretaria de Defesa Social (SDS), através de seus órgãos opera�vos, desenvolve com adequada eficácia o
“Pacto Pela Vida”, com a meta de redução de crimes violentos no Estado de Pernambuco, é imprescindível a par�cipação do CEMATA
no combate a redução de criminalidade do estado de Pernambuco, quer seja na Região Metropolitana do Recife quer seja do Interior
do Estado haja vista ser neste Campus de ensino que é realizada a formação/capacitação e especialização dos profissionais de
segurança, com cursos que duram de uma semana até um ano. Desta forma, o CEMATA, colabora com a redução dos indicadores
contribuindo com excelência na formação dos agentes, eixo este que tem sua qualidade facilmente comprovada quando do emprego
dos agentes nas a�vidades, retornando em expressivos resultados nos indicadores.

 

IMPACTO DA INTERVENÇÃO QUE ESTÁ SENDO PROPOSTA:

As melhorias no Campus de Ensino Mata (CEMATA), além da melhora na formação dos agentes de Segurança Pública do Estado,
contribuirá para que os profissionais sejam qualificados quando do desenvolvimento das suas a�vidades seja em ações ou operações
que tem por obje�vo a redução dos índices de criminalidade, quer seja naqueles de forma violenta, letal e intencional (CVLI),
minimizando os riscos à vida, à saúde e à liberdade individual das pessoas em todo o Estado, quer seja nos crimes violentos contra o
patrimônio, e que, com uma formação de qualidade, aumentará a credibilidade e confiabilidade da população nos órgãos de segurança
do Estado de Pernambuco.

 

LOCAIS (Regiões ou Municípios) QUE SERÃO CONTEMPLADOS:

As ações que visam a melhoria da infraestrutura do Campus de Ensino Mata, incidirá em uma maior resposta ao combate à
criminalidade nos diversos municípios do Estado de Pernambuco, face a abrangência dos servidores que serão formados, capacitados e
especializados serem lotados nos Comandos Operacionais das opera�vas da Secretaria de Defesa Social, com ênfase no Recife e na
Região Metropolitana e em menor escala nas Unidades Operacionais do interior do Estado.

Estratégia de
Implementação

A implementação da Requalificação do Campus de Ensino Mata (CEMATA) será coordenada pela Gerência de Arquitetura e
Engenharia da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco com apoio do setor de Engenharia da Polícia Militar de Pernambuco e terão
as seguintes etapas:

1º Etapa – Elaboração de Estudo Técnico para verificação do problema demandado;

2º Etapa – Elaboração do Termo de Referência, orçamento e edital para licitação;

3º Etapa - Conclusão do Certame e Ordem do Serviço;

4º Etapa – Execução dos serviços que estão programadas para 06 (seis) meses, entre os serviços preliminares, instalações elétricas e
de equipamentos;

5º Etapa – Entrega dos serviços e restabelecimento das a�vidades.

    Objetivos

1.Requalificar as instalações do CEMATA, buscando melhoria dos espaços para desenvolvimento das a�vidades;

2.Padronizar a qualidade de excelência para os profissionais do sistema de segurança pública;

3.Proporcionar um ambiente de trabalho adequado para apoiar as ações de preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas, do patrimônio, do meio ambiente e de bens e direitos, bem como promover a interoperabilidade para os servidores do
sistema de segurança pública;

4.Melhorar a qualificação da formação, capacitação e especialização dos integrantes dos órgãos opera�vos da SDS contribuindo
sobremaneira para a redução dos índices de CVLI e CVP.

    Resultados

Atualmente as edificações que o Campus de Ensino Mata ocupa são construções que possuem mais de 45 (quarenta e cinco) anos de
existência e em virtude da sua idade, apresenta visíveis sinais de deterioração.

Resultados: Melhoria na estrutura �sica, a par�r da instalação de equipamentos modernos, o que contribuirá para o melhor conforto
dos seus usuários e consequentemente uma maior produ�vidade.

    Impactos Dada a relevância da formação e capacitação dos profissionais, integrantes da Secretaria de Defesa Social, a par�r de uma perspec�va
de melhor desenvolvimento capaz de gerar impactos significa�vos na prestação de serviço de segurança ao público, a par�r da
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implementação dessas ações de melhoramento no ensino a estes profissionais são esperados resultados mais posi�vos, sobretudo, na
melhoria dos serviços prestados, elevação na produ�vidade, melhoramento técnico e operacional.

Com as melhorias no CEMATA os treinamentos e cursos serão melhor desenvolvidos, com maior qualidade, conforto e principalmente
sa�sfação dos profissionais de segurança e instrutores, principalmente, face ao maior rendimento, consequentemente os
atendimentos a população e as ações de prevenção aos delitos serão mais adequadamente prestados à sociedade pernambucana,
considerando o desiderato de operações vinculadas ao Programa de Enfrentamento da Criminalidade Violenta Pacto pela Vida.

Impactos esperados: Melhoria da produ�vidade dos servidores, garan�do a celeridade e eficiência na missão de prevenção e
repressão ao crime, bem como no atendimento a população pernambucana. 

Indicadores

Quan�dade de salas de aulas a serem clima�zadas no CEMATA (APMP);

Quan�dade de poltronas a serem instaladas no Auditório do CEMATA (APMP); 

Pesquisa de sa�sfação com os policiais militares que fizerem uso das salas de aula clima�zadas e Auditório, no que se refere
a conforto do ambiente, através de ques�onário qualita�vo, antes do uso dos ambientes e dois meses após instalação dos
equipamentos de ares-condicionados e poltronas (Audiitório);

Metas

Clima�zar 100% das salas de aula do CEMATA (APMP) com a aquisição e instalação dos equipamentos de ares-condicionados; 

Atender a capacidade do auditório do CEMATA (APMP) para 200 (duzentas) pessoas com a aquisição e instalação das poltronas; 

Aumentar em 50%, a sa�sfação dos policiais militares que fizerem uso das salas de aula clima�zadas e do Auditório
requalificado, no que se refere a conforto do ambiente, com resultados dois meses após a instalação dos equipamentos nos
respec�vos ambientes, u�lizando dados compara�vos do ques�onário qualita�vo da vivência do antes e do depois.

RECURSOS   
    

 DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTO R$ 423.280,22 (quatrocentos e vinte e três mil, duzentos e oitenta reais e vinte e dois
centavos)

Assinatura  

Responsável pela Gestão do Fundo

ANTÔNIO DE PÁDUA VIEIRA CAVALCANTI

SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL 

 

AÇÃO 12  REFORÇO NO COMBATE AO CRIME COM A UTILIZAÇÃO DE CÃES POLICIAIS 

Justificativa ANÁLISE DIAGNÓSTICA DO PROBLEMA:

 

Dados constantes da Polí�ca Nacional sobre Drogas 2019 evidenciam o aumento das mortes causadas diretamente pelo consumo
de drogas no Brasil. Exorbitando a esfera privada e meramente individual, o uso de substâncias ilícitas tem relação direta com os
problemas sociais que a�ngem a sociedade como um todo, fomentando o narcotráfico e financiando-o. A violência decorrente das
relações travadas em torno da problemá�ca da produção, comercialização e consumo de entorpecentes se manifesta no co�diano
social pelo aumento dos homicídios e de outros crimes violentos contra as pessoas e contra o patrimônio. Estabelecendo-se,
assim, um elo complexo e dinâmico entre a oferta de drogas e a criminalidade existente em nosso Estado, que afeta os núcleos
familiares e em especial os grupos mais vulneráveis: adolescentes, moradores de rua, dentre outros.

 

As consequências decorrentes do comércio ilícito de drogas possuem reflexos igualmente no ambiente escolar, no sistema de
saúde e, sobretudo, no campo da Segurança Pública. Em comunidades onde o tráfico predomina, por exemplo, gestores públicos
não conseguem estabelecer um ambiente favorável ao aprendizado escolar dos alunos haja vista os criminosos interferirem
diretamente no co�diano acadêmico, a ponto de negociar/ocultar a droga dentro do recinto escolar. Ademais, a quan�dade de
jovens que frequentam este espaço o torna adequado à captação, pelos traficantes, de novos clientes/usuários.

 

A despeito dos recentes êxitos alcançados no combate à criminalidade em Pernambuco, vislumbra-se a necessidade de se a�ngir
melhores resultados concernentes à apreensão de substâncias entorpecentes em âmbito estadual para que assim ocorra a
consequente diminuição na oferta de drogas na capital, Região Metropolitana e interior do Estado.

 

Outro ponto a ser considerado, tendo em vista a efe�va necessidade de implementação do projeto em análise, diz respeito ao
espaço ocupado pelo território estadual: Pernambuco situa-se geograficamente dentro do chamado Polígono da Maconha, cuja
rede viária que o circunda (BR-232, BR-116) possui relevância estratégica no escoamento da mercadoria agrícola regional, e da
maconha cul�vada localmente, para o resto do país. Importantes municípios pernambucanos, a exemplo de Cabrobó, Orocó,
Petrolina, Carnaubeira da Penha, Belém de São Francisco, Betânia, Floresta e Santa Maria da Boa Vista são afetados diretamente
pela violência decorrente do controle, produção, comércio e distribuição da maconha produzida no local, por essas cidades
estarem inseridas no referido espaço de cul�vo da droga.

 

Observa-se, nesse cenário, a existência de fatores que contribuem para a perpetuação do ciclo da droga em nosso Estado (clima,
vegetação, geografia, etc).  Por outro lado, vislumbram-se igualmente deficiências no aparato repressor estatal que colaboram para
a disseminação da droga dentro do Estado e pelo território nacional. Dentre estas lacunas, pode-se apontar a escassez de
ferramentas e de tecnologias que facilitem o serviço operacional ou de inteligência policial. Dessa forma, um dos instrumentos
mais eficazes na detecção, localização e apreensão de drogas em quan�as ines�máveis consiste no emprego do binômio homem-
cão no terreno de operação. Para tanto, deve-se ter como pressuposto que ambos, homem e cão, estejam devidamente treinados
e qualificados tecnicamente para atuarem em conjunto, o que, aliás, é o fim a que se des�na a proposta em estudo.
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Trata-se de fato social o fenômeno da interiorização do crime, antes restrito às metrópoles brasileiras. Pequenas cidades cujos
índices de roubos e de homicídios historicamente se classificavam na linha abaixo das esta�s�cas oficiais, atualmente ostentam
números que remetem à reflexão sobre a forma de atuação da polícia no combate ao tráfico de drogas nestes municípios
pernambucanos. Nesse sen�do, no corrente ano o trabalho com cães policiais na Região Metropolitana do Recife e no interior do
Estado tem re�rado de circulação enorme quan�dade de substâncias entorpecentes e levado à prisão inúmeros infratores.

 

O trabalho realizado pela Polícia Militar e Polícia Civil do Estado de Pernambuco, neste contexto, através do emprego das ap�dões
olfa�vas dos cães, torna-se ferramenta imprescindível no enfrentamento ao tráfico de drogas. Visto que os criminosos se valem de
inúmeros ar��cios com o obje�vo de despistar as autoridades policiais do rastro da droga, quer seja se desfazendo de sua posse
por ocasião das abordagens, quer seja ocultando-as, a fim de impossibilitar a prisão em flagrante delito, a presença do cão policial
no cenário de operações, torna-se fator crucial à localização do entorpecente esteja a droga escondida nas vestes do suspeito, em
automóvel ou até mesmo enterrada em local próximo ao ponto de vendas.

 

Sendo assim, a viabilização/execução do projeto em análise, a fim de proporcionar a necessária redução da oferta de drogas ao
consumidor final, passa necessariamente pela observância dos seguintes eixos norteadores do projeto em questão:

 

1- Incremento da Logís�ca Operacional/Administra�va – Aquisição de materiais cinotécnicos, de kits de odor que serão
diretamente empregados no treinamento dos semoventes e  de veículos customizados para o transporte da tropa e cães em ações
de  enfrentamento ao narcotráfico;

 

2 - Renovação do plantel canino - Pela aquisição de novos cães para o trabalho de faro policial, tendo em vista o atual
envelhecimento da população canina existente nas Corporações Policiais em nosso Estado bem como aumento da capacidade de
atendimento as demandas existentes da Polícia Civil de Pernambuco. Exis�ndo atualmente mais de 50 (cinquênta) cães no plantel
da Polícia Civil e Militar, contudo, apenas 24 (vinte e quatro) em situação de atuação no serviço operacional policial, conforme
normas e doutrinas seguidas, considerando principalmente a idade do semovente;

  

Tudo conforme o que preconiza a PORTARIA Nº 630, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020 que estabelece as diretrizes e orientações
sobre o incen�vo financeiro das ações do Eixo Enfrentamento à Criminalidade Violenta, no âmbito da Polí�ca Nacional de
Segurança Pública e Defesa Social e do Sistema Único de Segurança Pública, a serem custeadas com os recursos do Fundo Nacional
de Segurança Pública, previstos no inciso I do art. 7º da Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, conforme ar�go 4º:

  
“Art. 4º O Eixo Enfrentamento à Criminalidade Violenta compreende o conjunto de medidas para redução e controle da violência e
da criminalidade, a serem desenvolvidas em territórios que apresentem altos indicadores criminais, ampliando a percepção de
segurança e proteção social, por meio de ações mul�disciplinares, intersetoriais e de integração de atores nas diversas esferas. § 1º
O Eixo a que se refere o caput será composto pelas seguintes ações: I - realização de diagnós�cos e planos locais de segurança; II -
realização de ações de prevenção à criminalidade violenta; III - reaparelhamento e modernização das ins�tuições de segurança
pública, com vistas à prevenção ou à repressão qualificada e à redução da criminalidade violenta e de enfrentamento ao crime
organizado, com destaque para as seguintes linhas de atuação:

(...) XI - implantação, ampliação e integração de sistemas de enfrentamento aos mercados de fomento à criminalidade violenta; ”

 

Em suma, a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado de Pernambuco, Órgãos Opera�vos da Secretaria de Defesa Social, estão
fazendo um grande esforço para rever e melhorar seus processos operacionais, aprimorando-os para poder prestar um melhor
serviço à sociedade Pernambucana, mais especificamente no combate a oferta, comércio, consumo e distribuição de drogas,
considerado um dos maiores problemas sociais da atualidade, de acordo com dados do Ministério da Jus�ça.

 

Para a eficiência do serviço policial militar com a u�lização de cães, tais animais são treinados diariamente, u�lizando materiais e
meios necessários para o adestramento, manutenção e emprego desses semoventes no policiamento ostensivo ordinário e em
ocorrências que requeiram a sua atuação. Sendo assim torna-se necessária a reposição de materiais cinotécnicos que se
desgastam com o manuseio ao longo do tempo devido ao treinamento do plantel canino das Opera�vas.

 

O plantel canino das opera�vas da SDS é em sua maioria formado por cães da raça Pastor Belga de Malinois, a diversidade de raças
e espécimes é necessária para a manutenção do efe�vo canino, que pelas suas caracterís�cas são designados para tarefas
específicas nas a�vidades empregadas. Desta forma a aquisição de Pastor Alemão traz o equilíbrio que oferece ao serviço policial
indivíduos que graças a suas qualidades adaptam-se as diversas ações policiais que combinados ao treinamento específico
promovem opções tá�cas para os seus operadores.

 

Atualmente a SDS não dispõe em suas Opera�vas veículos adequados, com ambientes adaptados, para o transporte de cães. A
aquisição de viaturas adaptadas e customizadas, visa prover a deficiência gerada na acomodação e transporte dos cães, haja vista
que as atuais viaturas não possuem uma área reservada com infraestrutura de acomodação e clima�zação dos semoventes.
Atualmente, são transportados na área do xadrez, sem clima�zação adequada, mesmo com a presença dos exaustores não são
suficientes em períodos de maior calor durante o dia, durante o transporte o animal sem aderência no piso faz com que o balanço
gere estresse, e ao empregá-lo, essas variáveis irão interferir na área de busca do cão de faro que não terá um desempenho
sa�sfatório pois estará cansado, estressado e provocará, futuramente, trauma, e como o cão é ritualís�co lembrará do que foi
subme�do no transporte e replicará tudo o que passou afetando o seu trabalho em outras operações e refugará no embarque das
viaturas.

 

Conforme orientação oriunda do Caderno de Instrução de Emprego de Cão de Guerra, Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, 1ª
edição, 2013, preconiza que “as unidades que empregam cães devem possuir viatura própria para o transporte canino, adaptadas
com compar�mentos individuais. Esta viatura facilitará o rápido deslocamento até a região do obje�vo e auxiliará nos
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treinamentos ro�neiros. Outro ponto importante é o condicionamento dos cães à ro�na desembarque-ação-embarque. As viaturas
deverão ser capazes de transportar cães e condutores. Os modelos que mais se adaptam a essa necessidade são os do �po furgão
(van) ou caminhonete cabine dupla, pois possibilitam grandes deslocamentos com menor desgaste para os condutores e cães”
(pág. 19).

 

Com a presença de uma viatura customizada, o cão terá uma área específica para ficar acomodado sem a presença de calor,
balanços e desconfortos em geral, onde poderá ficar deitado e descansando �sico e psicologicamente aguardando o momento
exato de ser empregado com segurança e tranquilidade no serviço.

 

 

     UNIDADES QUE SERÃO CONTEMPLADAS:

1. CIPCães (Companhia Independente de Policiamento com Cães)

Localizada na AV. Hildebrando de Vasconcelos, s/n, Dois Unidos, Recife - PE, CEP 52.160-00. 

 

2. CORE(Comando de Operações e Recursos Especiais) - UNIOT (Unidade de Operações Tá�cas/ Canil)

 Localizada na Rua Lourenço de Sá, 140-A, São José, Recife - PE, CEP 50.090-540.

 

3. 1º BIESP - BATALHÃO INTEGRADO ESPECIALIZADO – BATALHÃO CORONEL PM ROBERTO DE CARVALHO MOURA E SILVA

End.: Avenida Leão Dourado, 900, Caiucá, Caruaru. CEP: 55036-000.

 

4. 2º BIESP – BATALHÃO INTEGRADO ESPECIALIZADO - BATALHÃO MAJOR PM OPTATO GUEIROS

End.: Avenida Anízio Moura Leal, 27, Ceap, KM 2, Petrolina. CEP: 56.306-475

 

Estratégia de
Implementação

1. Aquisição de Materiais Cinotécnicos:

1.Bastão para adestramento – em polie�leno, medindo 55 cm de comprimento, reves�do em couro de boi, com alça em couro na
extremidade ;

2.Rasqueadeira - desmontável, com dois dentes de diferentes tamanhos, para cães, em aço inox;

3. Brinquedo para cães - do �po kong, em borracha resistente, tamanho M;

4. Caixa de transporte em material plás�co resistente Tam. 06 com rodas, suporta cães até 35 Kg - Comprimento: 89 cm; Largura:
58 cm; Altura: 61 cm; Peso: 9,7 Kg;

5. Caixa de transporte em material plás�co resistente Tam. 07 com rodas, suporta cães até 40 Kg - Comprimento: 102 cm; Largura:
72 cm; Altura: 76 cm; Peso: 12,1 Kg Suporta até 40 Kg;

6. Comedouro em alumínio fundido;

7. Biombo para treinamento de cães confeccionado em material sinté�co e estrutura em alumínio e aço inox;

8. Bite Pillow em tecido de bite suite com 3 seguradores;

9. Brinquedo em couro camurça para despertar o impulso de caça nos filhotes (Grande);

10. Jambiere adulto em tecido de bite suite com velcro;

11. Jambiere filhote em tecido de bite suite com velcro;

12. Coleira em couro para treinamento de proteção com cães;

13. Halty de nylon ou em fita de polipropileno;

14. Focinheira de trabalho e imobilização para Pastor Belga Malinois;

15. Focinheira de trabalho e imobilização para Pastor Alemão);

16. Manguim confeccionado em tecido bite suite, o recheio foi desenvolvido para cães adultos, simulando um braço do bite suite;

17. Manguim confeccionado em tecido bite suite, o recheio foi desenvolvido para cães filhotes, simulando um braço do bite suite;

18. Avental em couro para manejo de filhotes;

19. Protetor para braço em couro (casco de tatu);

20. Colete flutuante confeccionado em nylon e forrado com isomanta, o colete é anatômico, envolvendo o corpo do cão;

21. Guia elás�ca confeccionada em corda elás�ca trançada e super resistente;

22. Cambão 1,5 m;

23. Travesseiro de mordida - tecido de bite suite;

24. Mordedor 70 cm x 6 cm - tecido de bite suite;

25. Mordedor 35 cm x 8 cm - tecido de bite suite;

26. Chicote-bastão acolchoado reves�do com couro;

27. Enforcador de elos inox tamanho médio;

28. Enforcador de elos inox tamanho grande;

29. Guia de lona de 1m50cm;

30. Peitoral de couro ajustável para Pastor Alemão;
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31. Bola de borracha maciça.

 

2. Aquisição de Kits de Odor para o treinamento de cães:

Kits de Odor para CIPCães/PMPE;

Kit de Odor para 1º BIESP/PMPE;

Kit de Odor para 2º BIESP/PMPE;

Kit  de Odor para CORE/PCPE.

3. Aquisição de cães da raça Pastor Alemão para :

CIPCães/PMPE;

1º BIESP/PMPE;

2º BIESP/PMPE;

CORE/PCPE.

4. Aquisição de veículos �po Caminhonetes adaptadas com o transporte de cão, para:

CIPCães/PMPE;

1º BIESP/PMPE;

2º BIESP/PMPE;

CORE/PCPE.

Objetivos

Apoiar as ações de manutenção da ordem pública e da incolumidade das pessoas, do patrimônio, do meio ambiente e de
bens e direitos;

Es�mular e apoiar a realização de ações de prevenção à violência e à criminalidade, com prioridade àquelas relacionadas à
letalidade da população jovem negra, das mulheres e de outros grupos vulneráveis;

Incen�var medidas para a modernização de equipamentos, da inves�gação e da perícia e para a padronização de tecnologia
dos órgãos e das ins�tuições de segurança pública;

Fortalecer os mecanismos de inves�gação de crimes hediondos e de homicídios;

Fomentar ações permanentes para o combate ao crime organizado e à corrupção.

Resultados

Os resultados da aquisição dos materiais serão:

Diminuição da reincidência criminosa, através de operações de faro com cães na desar�culação de pontos de tráfico de
drogas;

Controle mais efe�vo do acesso às drogas, armas e munições ilegais, por meio de operações com cães de faro em apoio as
demais Unidades das Opera�vas e serviço de inteligência;

Aumento do índice de elucidação de crimes com a par�cipação do emprego de cães policiais especializados na detecção de
materiais ligados as ações criminosas;

Impessoalidade nas inves�gações com a u�lização de cães na detecção e indicação de materiais escondidos;

Iden�ficação e desestruturação das organizações criminosas através das operações ro�neiras com o emprego de cães de faro
visando coibir as ações criminosas de tráfico de drogas e Crimes Violentos Letais e Intencionais;

Impactos

Melhoria na qualidade de vida das pessoas com a diminuição dos riscos à sua integridade e ao seu patrimônio;

Redução dos índices da criminalidade violenta e da letalidade nas localidades atendidas pelas ações; 

Melhoria da credibilidade e confiabilidade das ins�tuições de Segurança Pública com a entrega de serviços especializados
com emprego de cães treinados para detecção;

Melhoria na prestação de serviço de Segurança Pública com o emprego de cães treinados auxiliando o profissional na
localização de materiais ilícitos;

Aumento da percepção subje�va de segurança.

Indicadores

Quan�dade de viaturas viaturas adaptadas e customizadas na acomodação e transporte dos cães a serem acrescidas nas
frotas da CIPCães, 1º e 2º BIEsp e CORE, conforme relatório de controle de viaturas das respec�vas Unidades;

Quan�dade de cães a serem acrescidos no plantel das Opera�vas da SDS, conforme controle de semoventes a�vos ao
serviço operacional das opera�vas PMPE e PCPE;

Aumentar o treinamento simultâneo do conjunto Policial Guia e Cão com a aquisição dos Kits de Odor e Materiais
Cinotécnicos, tendo como ferramenta de mensuração os relatórios de instrução dos cursos de atualização e de formação,
fazendo um compara�vo de quan�dade de policiais e cães capacitados antes e três meses depois do incremento dos  Kits de
Odor e Materiais Cinotécnicos objetos deste Planos de Ação;

Quan�dade de Ordens de Serviço e escalas Ordinárias cumpridas com a u�lização do cão, após seis meses de implantação
dos objetos (Cão, Viatura, Kits de Odor e Materiais Cinotécnicos) deste Planos de Ação, com compara�vo dos cenários de
antes e depois, a fim de demonstrar o acréscimo de lançamentos do efe�vo canino no serviço fim das Opera�vas (PMPE e
PCPE) ;
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Metas METAS:

- Aumentar em 100% o quan�ta�vo de viaturas adaptadas e customizadas na acomodação e transporte dos cães em cada unidade
contemplada pela locação das viaturas;

- Aumentar em 30% o quan�ta�vo de cães no plantel da SDS;

- Aumentar em 50% o treinamento simultâneo da quan�dade do conjunto Policial Guia e Cão através de instrução dos cursos de
atualização e de formação, por ocasião do uso dos Kits de Odor e Materiais Cinotécnicos, após seis meses de implantação desses
objetos nas instruções;

- Aumentar em 10% o lançamento do efe�vo canino em operações policiais ordinárias.

RECURSOS DESPESAS CORRENTE - CUSTEIO: R$ 185.433,84 (cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e quatro
centavos)

RECURSOS DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTO: R$ 1.597.602,00 (um milhão, quinhentos e noventa e sete mil e seiscentos e dois reais)

Assinatura 

Responsável pela Gestão do Fundo

ANTÔNIO DE PÁDUA VIEIRA CAVALCANTI

SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL 

 

AÇÃO 13 REESTRUTURAÇÃO DO 4º PELOTÃO DA 1ª CIPOMA NO ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE NORONHA E DOS CENTROS DE
CAPACITAÇÃO DA PMPE (Recarga de Munições, Pista para o Método Giraldi e Centro de Treinamento Tá�co)

Justificativa ANÁLISE DIAGNÓSTICA DO PROBLEMA:

Reestruturação do 4º Pelotão da 1ª CIPOMA no Arquipélago de Fernando de Noronha.

As condições precárias das instalações �sicas do Pelotão da CIPOMA de Fernando de Noronha, decorrentes da ação do tempo, 
apresenta desgastes, a exemplo de rachaduras, vazamentos de água, fiações elétricas expostas e danificadas, infiltrações nas
paredes provenientes da chuva, estrutura metálica das vigas e colunas de sustentação da edificação aparentes, as quais
demonstram ausência de segurança para os usuários do prédio, seja o público interno ou externo.

Além disso, faz-se necessário a renovação do mobiliário por ocasião de uma humanização as condições de estadia ao efe�vo
policial que passa vários dias na edificação em suas jornadas de permanência na ilha. Além do 4º Pelotão ser ambiente de
recebimento do público externo, cidadãos naturais do arquipélago e turistas nacionais e estrangeiros. Não obstante, há
de evidenciar que o ambiente é local de funcionamento operacional da subunidade policial militar.

Em análise mais abrangente, os objetos da presente proposta se mostram importante não só no âmbito da visibilidade
ins�tucional, mas também perpassa por uma condição sanitária de higiene e saúde.

Logo, de posse de uma edificação reestruturada, reformada, é mais que necessária a adequação da edificação e mobiliário as
condições de conforto, saúde e higiene.

 

Reestruturação do Centro de Treinamento Tá�co (CTT).

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 reestruturação das salas de aulas para treinamento. Atualmente a Unidade possui apenas
duas salas de aulas, com capacidade para 30 (trinta) alunos, porém, há 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, as 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. Exigindo das Organizações Policiais uma doutrina como solução de
padronização de ações ao enfrentamento à criminalidade, tendo como principal obje�vo o nivelamento das prá�cas operacionais
dos agentes de segurança pública do Estado.

O CTT atende policiais militares de todo o Estado, pois já possui alojamentos adequados para o efe�vo policial que porventura
precise se aquartelar. Também é provido de salas de aulas onde comportam 30 alunos cada, porém aquém da demanda
necessária para atendimento dos agentes de segurança pública estaduais.  

Com esse intuito de bem servir à sociedade e em busca da excelência na qualidade do serviço policial, há a necessidade de um
ambiente de instrução de grande abrangência em sua transversalidade de disciplinas. Assim, um ambiente adequado para prá�cas
de Defesa Pessoal Policial é essencial no contexto do CTT. Por consonância com tais planos de treinamento, existe a estruturação
de um ambiente para tal fim, o Dojô. Ambiente já reformado e carente de ser equipado com os materiais de uso específico e
primordiais ao que se propõe.

O Plano proposto visa a melhoria do desempenho operacional dos Policiais Estaduais, com salto de qualidade no atendimento das
demandas legisla�vas, com o devido respeito aos direitos e garan�as individuais e, por conseguinte, uma excelência na prestação
do serviço de preservação da ordem pública através do policiamento ostensivo, preven�vo e, se necessário, repressivo. Além
disso, visa atender o Plano de Comando da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) com a o�mização da instrução, possibilitando a
capacitação con�nuada.

 

Reestruturação de unidade de recarga de munições e Aquisição de insumos.

Visto haver a necessidade de treinamento constante dos Agentes de Segurança Pública do Estado de Pernambuco, que tratam
diariamente com problemas sociais das mais diversas naturezas, dentre os quais, enfrentamento à criminalidade e de defesa
social, que resultam em ocorrências, das quais, é ameaçada a integridade �sica das pessoas envolvidas, sejam cidadãos, policiais
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ou mesmo suspeitos. Desse modo, existe uma importância ins�tucional da capacitação con�nuada sobretudo da disciplina Tiro
Policial.

A dificuldade na execução das instruções perpassa, entre algumas outras adversidades, pela situação de custo das munições,
regras legais e administra�vas, que impõem um rito de documentos, tempo, autorizações e procedimentos processuais que
atrapalham a execução dos planos de instrução nesta temá�ca. 

Visando um pacote de alterna�vas para o problema que dificulta as instruções do Tiro Policial, Abordagem, Preservação da Vida
(Método Giraldi) e Armamento, tem-se como proposta de solução, a produção de munições na própria ins�tuição, visto a
existência de maquinas de recarga de munições de escala semi-industrial, com a aquisição de insumos e aproveitando a exper�se
ins�tucional, que data do início dos anos dois mil, quando a PMPE fez a aquisição das primeiras máquinas de recarga e iniciou sua
produção interna. 

Contudo, para a solução ser incrementada no contexto da reestruturação da capacitação da segurança pública do estado de
Pernambuco, é premente a recuperação (conserto) da máquina de recarga de munições, capacitação dos operadores das
máquinas para manejá-la, seja no tocante a manufatura das munições, como na manutenção de primeiro escalão das máquinas,
finalização da reforma do ambiente para funcionamento do maquinário e armazenamento dos insumos e munições (instalações
do Batalhão de Operações Policiais Especiais - BOPE/PMPE), assim como, a aquisição dos insumos para a produção e atendimento
da demanda necessária para as capacitações. 

É fato que a intervenção proposta neste plano passa como um incen�vador moral, profissional aos agentes de segurança pública
estaduais, visto, não só melhorar o serviço prestado ao cidadão, mas a demonstração do Estado na preservação da vida do
policial, bem imensurável.

Em se tratando de abrangência do público alcançado, tem-se um con�ngente de agentes de segurança pública superior a vinte mil
profissionais, já que a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco tem sob seu guarda chuva as opera�vas Polícia Militar (PMPE),
Polícia Civil (PCPE), Corpo de Bombeiros Militar (CBMPE), Corregedoria e suas Gerências e Centros, as quais poderão ser atendidas
pela produção interna de munições.

Há de se considerar ainda a economia a ser realizada com a produção interna, frente a aquisição de munições prontas para
treinamento, visto que um cartucho de munição calibre .40 do �po treina comprada no mercado brasileiro teria um custo de R$
2,70 (dois reais e setenta centavos) e a mesma munição sendo produzida pela PMPE, teria um custo es�mado em R$ 1,32 (um
real e trinta e dois centavos), conforme estudo realizado em julho de 2020.  

 

Reestruturação do  Centro de Preservação da Vida no 4º BPM – Pista de Método Giraldi

A Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco (SDS/PE), dentro de seu plano de treinamento policial, tem a preservação
da vida como principal obje�vo a ser alcançado. Frente a tal valor norteador das capacitações dos agentes de segurança pública,
está o uso corretor da arma de fogo nas ações policiais. Considerando a importância de uma doutrina que balize tal temá�ca, a
SDS/PE e suas respec�vas opera�vas, há alguns anos, implementou em seus treinamentos as técnicas desenvolvidas pelo método
Giraldi de Preservação da vida.

Um dos centros u�lizados para treinamento está instalado na cidade de Caruaru, Região Agreste do Estado de Pernambuco.
Contudo, encontra-se desa�vado por carecer de melhorias na sua infraestrutura, deixando o público de agentes de segurança
pública daquela região desassis�da de tal capacitação de forma mais ro�neira, prá�ca e econômica. Necessitando de
deslocamentos longos para os centros de treinamentos da capital, distantes mais de cento e quarenta quilômetros de boa parte
da região Agreste do Estado, sem contar dos riscos e custos de deslocamento, ausência do local de trabalho e moradia, entre
outras dificuldades.

A execução da proposta apresentada para o Centro de Preservação da Vida no 4º BPM (cidade de Caruaru) – Pista de Método
Giraldi, visa solucionar problemas de ações operacionais que resultam em uso indevido de arma de fogo com a realização de
disparos precipitados e desnecessários, a adequada u�lização das prá�cas de uso gradual da força, respeito aos direitos e
garan�as individuais, diminuição de processos administra�vos disciplinares e judiciários, decorrentes de denúncias de ações
arbitrárias por uso incorreto da força.

Para a rea�vação do Centro de Preservação da Vida no 4º BPM (cidade de Caruaru) – Pista de Método Giraldi, há necessidade de
uma reforma no ambiente onde está instalada a pista de treinamento, a fim de adequações da estrutura no que tange a
segurança, doutrina de treinamento, respeito as normas legais, a valorização do profissional de segurança pública estadual,
eficácia, higiene e conforto. 

 

ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL/DISTRITAL:

A SDS/PE, Órgão da administração centralizada e integrante do Núcleo Estratégico da Administração, calcado na Lei
Complementar n.º 49, de 31 de janeiro de 2003. Tem como Missão precípua promover a defesa dos direitos do cidadão e da
normalidade social, através de seus órgãos opera�vos de segurança pública, integrando as ações do governo e é referenciada
como destaque em matéria de segurança pública, fato definido com o cumprimento das metas previstas no plano estadual de
segurança pública, por redução dos índices de violência e criminalidade no Estado de Pernambuco, tendo o Programa Pacto pela
Vida sua exitosa ação para esse fim, tendo a redução dos Crimes Violentos Letais Intencionais - CVLI e Crimes Violentos Contra o
Patrimônio - CVP, suas metas principais. 
Sendo assim, a proposta apresentada neste documento intenciona a modernização dos fluxos no processo de elaboração
gerencial do planejamento das Opera�vas,  a sua execução e a retroalimentação para seu aprimoramento, proporcionando uma
informação que sirva como base de replanejamento mais eficaz e segura.

 

RAZÕES PARA QUE OS PROBLEMAS SEJAM ALVO DE INTERVEÕES:

1. No que tange as ações propostas para a Reestruturação do 4º Pelotão da 1ª CIPOMA no Arquipélago de Fernando de
Noronha, há de considerar a necessidade de adequar as condições da edificação e do mobiliário a um ambiente mais salubre aos
que fazem uso do equipamento público, sejam esses usuários internos ou externos. 

Verifica-se a importância da intervenção, não só no tocante ao serviço essencial à sociedade, à valorização do profissional de
segurança pública que labuta na localidade, mas à imagem que é transmi�da a um público externo ao arquipélago, o qual é
responsável pela manutenção de toda estrutura econômica local, através do turismo sustentável.
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2. As intervenções das unidades, instalações, equipamentos, treinamentos, serviços e aquisição de insumos de munições, voltados
para as ações de capacitação dos agentes de segurança pública do Estado de Pernambuco são prementes em ocorrerem conforme
regido no presente plano, visto que a essência do trabalho de segurança pública está no embasamento legal de suas ações, na
preservação da vida, no respeito a pessoa humana, valores que fazem parte do perfil de um policial. Para a excelência no serviço a
que se propõem as ins�tuições de segurança pública, no tocante à capacitação, treinamento, atualização, con�nuidade da ações
de instrução, adequadas instalações para bem recepcionar o corpo discente, infraestrutura apropriada aos docentes,
economicidade, probidade administra�va, higiene, salubridade, entre outras situações que interferem posi�vamente para o
alcance dos resultados esperados em cada instrução em suas diversas par�cularidades, tornam-se imprescindíveis as ações
propostas neste Plano. 

Sabe-se, ainda, que a consecução dos obje�vos finalís�cos de qualidade no serviço de segurança pública não se findam com estas
ações, pois a dinâmica social é constante. O modus operandi nas ações criminosas é inovado a cada dia, obrigando aos órgãos de
segurança adequar a uma nova realidade. A cada mudança, as tecnologias são renovadas, as técnicas revistas e as propostas
apresentadas no presente Plano são pontuais e com impactos em parte da engrenagem que funciona para o universo da
segurança pública.

 

IMPACTO DA INTERVENÇÃO QUE ESTÁ SENDO PROPOSTA:

Espera-se com a implementação dos objetos propostos no presente Plano, uma maior eficácia nos serviços prestados pelos
Policiais Militares que trabalham no 4º Pelotão da 1ª CIPOMA no Arquipélago de Fernando de Noronha, visto a melhoria do
ambiente laboral, em se tratando de humanização do local, higienização, segurança, valorização profissional, buscando, por
consequência, a elevação da es�ma do efe�vo policial e o es�mulo ao fornecimento do serviço de preservação da ordem pública
de maior qualidade. Ao tempo em que, com as ações de engenharia e arquitetura, a imagem ins�tucional junto ao público
externo, cidadãos locais e turistas, também será mais valorizada. Sabendo que o equipamento público ao qual o prédio do 4º
Pelotão da 1ª CIPOMA se presta, torna-se um "cartão postal " do Arquipélago. 

Já o conjunto de ações na área de capacitação nas unidades do BOPE (Reforma predial, manutenção das máquinas de recarga de
munições, compra dos insumos de munições e treinamento dos operadores das máquinas - atualização) , CTT (reforma das salas
de aula e montagem do dojô) e 4º BPM (reforma do Centro de Preservação da Vida – Pista de Método Giraldi), permi�rão uma
melhor capacitação dos policiais estaduais, alcance maior de efe�vo capacitado, integração, sa�sfação, aumento da eficiência e
eficácia dos planos de treinamento, mais conforto, segurança e comodidade aos envolvidos nas capacitações, economicidade para
a administração pública com diminuição de custos com transporte, diárias, alojamento, alimentação, insumos, contratação de
serviços, entre outras despesas decorrentes.

Espera-se o fortalecimento, estruturação e consolidação da cultura da capacitação, aperfeiçoamento e atualização profissional, no
sistema de segurança pública do Estado de Pernambuco.

 

LOCAIS (REGIÕES OU MUNICÍPIOS) QUE SERÃO CONTEMPLADOS:

Serão contempladas de forma direta as Unidades Policiais especificamente do Arquipélago de Fernando de Noronha
(Reestruturação do 4º Pelotão da 1ª CIPOMA), Cidade do Recife (Reestruturação de unidade de recarga de munições e
Aquisição de insumos - BOPE; e Reestruturação do Centro de Treinamento Tá�co-CTT) e a cidade de Caruaru (Reestruturação do 
Centro de Preservação da Vida no 4º BPM – Pista de Método Giraldi). No entanto, a abrangência será em todas as 26 (vinte e
seis) Áreas Integradas de Segurança (AIS) do Estado de Pernambuco.

 

INSTITUIÇÕES DO SUSP QUE SERÃO CONTEMPLADAS:

Conforme o CAPÍTULO III - "DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA" da Lei 13.675/18, na redação do §2º DO ART. 9º: as
Polícias Militares são órgãos integrantes operacionais do SUSP. Assim o Polícia Militar de Pernambuco e consequentemente suas
unidades são partes integrantes do sistema de segurança pública nacional.

"DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Seção I

Da Composição do Sistema

Art. 9º(...)

§ 2º São integrantes operacionais do Susp:

(...)

IV - polícias civis; 
V - polícias militares; 
VI - corpos de bombeiros militares;

(...) 
X - ins�tutos oficiais de criminalís�ca, medicina legal e iden�ficação;

PÚBLICO A SER CONTEMPLADO:

Agentes de Segurança Pública do Estado de Pernambuco (policiais militares, policiais civis e bombeiros militares) e a sociedade em
geral.

Estratégia de
Implementação

Estratégia 1 - Reestruturação do 4º Pelotão da 1ª CIPOMA no Arquipélago de Fernando de Noronha.

Etapa I - Criação e tramitação administra�va dos documentos necessários para o processo licitatório e execução da intervenção
de engenharia e arquitetura;

Etapa II - Execução do processo licitatório;

Etapa III - Contratação dos bens e serviços licitados;

Etapa IV - Traslado dos materiais para o Arquipélago de Fernando de Noronha, bem como, a mobilização da mão de obra.
Prepara�vos para os serviços de reforma;
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Etapa V - Obra propriamente dita, desde os serviços preliminares à conclusão final da reforma conforme Projetos Básico e
Execu�vo;

Etapa VI - Instalação do mobiliário;

Etapa VII - Retorno as a�vidades normais do 4º Pelotão da 1ª CIPOMA.

 

Estratégia 2 - Reestruturação do Centro de Treinamento Tá�co (CTT).

Etapa I - Criação e tramitação administra�va dos documentos necessários para o processo licitatório e execução da intervenção
de engenharia e arquitetura;

Etapa II - Execução do processo licitatório;

Etapa III - Contratação dos bens e serviços licitados;

Etapa IV - Obra propriamente dita, desde os serviços preliminares a conclusão final da reforma conforme Projetos Básico e
Execu�vo;

Etapa V - Instalação dos Equipamentos do Dojô;

Etapa VI - Início das a�vidades nos locais reformados.

 

Estratégia 3 - Reestruturação de unidade de recarga de munições e aquisição de insumos.

Etapa I - Criação e tramitação administra�va dos documentos necessários para o processo licitatório e execução da intervenção
de engenharia e arquitetura, para a contratação de serviços de manutenção das máquinas de recarga de munições, bem como o
treinamento dos seus operadores na manufatura das munições e na manutenção das máquinas; para a aquisição de insumos para
a recarga de munições;

Etapa II - Execução dos processos licitatórios;

Etapa III - Contratação dos bens e serviços licitados;

Etapa IV - Obra propriamente dita, desde os serviços preliminares à conclusão final da reforma conforme Projetos Básico e
Execu�vo;

Etapa V - Simultaneamente à obra, execução da reparação das máquinas de recarga de munições, bem como do treinamento dos
seus operadores na manufatura das munições e na manutenção das máquinas;

Etapa VI - Aquisição, recebimento e armazenamento dos insumos de munições;

Etapa VII - Instalação das máquinas no prédio reformado do BOPE;

Etapa VIII - Início dos testes de produção de munições;

Etapa IX - Produção, armazenamento e distribuição das munições produzidas para o treinamento policial. 

 

Estratégia 4 - Reestruturação do  Centro de Preservação da Vida no 4º BPM – Pista de Método Giraldi

Etapa I - Criação e tramitação administra�va dos documentos necessários para o processo licitatório e execução da intervenção
de engenharia e arquitetura;

Etapa II - Execução do processo licitatório;

Etapa III - Contratação dos serviços licitados;

Etapa IV - Obra propriamente dita, desde os serviços preliminares a conclusão final da reforma conforme Projetos Básico e
Execu�vo;

Etapa V - Início das a�vidades de capacitação no Centro de Preservação da Vida – Pista de Método Giraldi.

Objetivos Reestruturação do 4º Pelotão da 1ª CIPOMA no Arquipélago de Fernando de Noronha.

Reformar as dependências do Pelotão de Fernando de Noronha, em virtude da precariedade das estruturas predial, hidráulica e
logís�ca, além da aquisição de mobiliário visando uma maior segurança e comodidade para o efe�vo policial, proporcionando
assim, um ambiente recep�vo para atendimento ao público interno e externo, conforme previsto na Portaria MJSP nº 630, de
27NOV2020.

 

Reestruturação do Centro de Treinamento Tá�co (CTT).

Aumentar a capacidade de receber Policiais 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 MJSP nº 630, de 27NOV2020.

 

Reestruturação de unidade de recarga de munições e Aquisição de insumos.

Reestruturar a Unidade de Recarga de Munições da PMPE, localizada nas instalações do BOPE (Batalhão de Operações Policiais
Especiais),  visando reduzir os custos das munições u�lizadas no treinamento con�nuado dos profissionais da Polícia Militar de
Pernambuco, nas modernas técnicas de �ro policial, segundo a doutrina do Tiro Defensivo na Preservação da Vida – Método
Giraldi. Os esforços atendem ao que preconiza a Portaria MJSP nº 630, de 27NOV2020.

 

Reestruturação do  Centro de Preservação da Vida no 4º BPM – Pista de Método Giraldi

Proporcionar infraestrutura adequada para o treinamento do Agente de Segurança Pública Estadual no Tiro Defensivo na
Preservação da Vida - Método Giraldi, obtendo um alcance maior de efe�vo capacitado, integração entre os componentes das
opera�vas da SDS/PE, sa�sfação dos policiais envolvidos, aumento da eficiência e eficácia dos planos de treinamento de �ro
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policial na região do Agreste, economicidade para a administração pública com diminuição de custos com transporte, diárias,
alojamento, alimentação, insumos, contratação de serviços, entre outras despesa decorrentes, tudo atendendo ao que preconiza
a Portaria MJSP nº 630, de 27NOV2020.

Resultados

Reestruturação do 4º Pelotão da 1ª CIPOMA no Arquipélago de Fernando de Noronha.

A reforma das instalações �sicas, juntamente com a renovação do mobiliário trarão ganhos expressivos na qualidade do serviço
exercido pelos Policiais Militares destacados no Pelotão de Fernando de Noronha, como também  na recepção e atendimento aos
turistas nacionais e internacionais que frequentam o Arquipélago durante todo o ano, e consequentemente no bem servir a
sociedade local. Logo, espera-se ao final da intervenção proposta oferecer melhores condições de trabalho aos policiais militares
lotados no Arquipélago e, consequentemente, melhorar o atendimento integral de todos os usuários da localidade. 

 

Reestruturação do Centro de Treinamento Tá�co (CTT).

Potencializar a capacidade de atendimento dos treinamentos dos policiais, visando aumento no desempenho operacional,
consolidação de doutrinas, seguimento das boas prá�cas, sedimentação da cultura da instrução con�nuada, redução de custos
com capacitação, com consequente maior eficácia dos planos de cursos.

 

Reestruturação de unidade de recarga de munições e Aquisição de insumos.

Com a operacionalização da Unidade de Recarga de Munição espera-se que a capacitação con�nuada referente a �ro policial seja
ins�tucionalizada no âmbito da SDS/PE. O profissional melhor instruído nessa área atuará no serviço de segurança pública com
mais qualidade, estando melhor capacitado para fazer frente a situações de confronto armado, com mudança de comportamento
no que tange ao uso correto da arma de fogo, evitando incidentes de �ro, com resultado de mortes e ferimentos de policiais ou
de terceiros envolvidos nas ocorrência ou no manuseio diário da arma; incremento no número de policiais
capacitados anualmente nas instruções de �ro policial; economicidade para o Estado no tocante a produção de munições para o
respec�vo treinamento.

 

Reestruturação do  Centro de Preservação da Vida no 4º BPM – Pista de Método Giraldi

Resgatar e trazer à tona o uso de espaço adequado e necessário ao exercício de �ro policial pautado em métodos específicos de
treinamento no uso de arma de fogo, bene�cio da manutenção do nível sa�sfatório de treinamento policial em total sintonia com
a realidade das ruas. Consolidar no Agreste Pernambucano a capacitação con�nuada referente ao �ro policial, na doutrina do Tiro
Defensivo na Preservação da Vida - Método Giraldi, obtendo um maior alcance de policiais treinados, integração das opera�vas
da SDS/PE, aumento da sa�sfação dos envolvidos, melhor eficiência e eficácia dos planos de cursos, economicidade para a
administração pública com diminuição de custos com transporte, diárias, alojamento, alimentação, insumos, contratação de
serviços, entre outras despesa decorrentes.

Impactos

1. Melhoria na qualidade do serviço exercido pelos Policiais Militares destacados no 4º Pelotão da 1ª CIPOMA, no Arquipélago
de Fernando de Noronha;

2. Qualificação do equipamento público que recepciona e atende ao público natural do AFN e seus visitantes, turistas
nacionais e internacionais;

3. Amplitude nas capacitações dos policiais do Estado de Pernambuco com a restruturação das edificações do CTT, Centro de
Preservação da Vida - Pista do Método Giraldi, com a reforma das instalações que recepcionarão as máquinas de recarga de
munições, treinamento dos operadores das respec�vas máquinas de recarga e na aquisição da matéria prima para a
produção das munições voltadas ao treinamento dos policiais.

4. Economia para a administração pública com diminuição de custos com transporte, diárias, alojamento, alimentação,
insumos, contratação de serviços, entre outras despesa decorrentes para as instruções no CTT e no Centro de Preservação
da Vida – Pista de Método Giraldi.

Indicadores e
metas

INDICADORES:

1. Pesquisa de sa�sfação com os públicos interno e externo ao Arquipélago de Fernando de Noronha, antes e depois da
conclusão da intervenção de engenharia e arquitetura proposta no presente plano;

2. Compara�vos contábeis de custos com as instruções de manutenção, principalmente as referentes ao �ro policial:

3. Registros compara�vos do quan�ta�vo de policiais que concluam anualmente os cursos e capacitações no CTT e no Centro
de Preservação da Vida – Pista de Método Giraldi

 

METAS:

1. Ter uma melhoria qualita�va no atendimento do público externo (moradores locais e turistas) ao Arquipélago de Fernando
de Noronha, após a conclusão da intervenção de engenharia e arquitetura proposta no presente plano;

2. Ter uma melhoria qualita�va no grau de sa�sfação dos policiais militares lotados no 4º Pelotão da 1ª CIPOMA, no
Arquipélago de Fernando de Noronha, quanto ao ambiente de trabalho, após a conclusão da intervenção de engenharia e
arquitetura proposta no presente plano;

3. Reduzir em 20% (vinte por cento) os custos com instrução no CTT e no Centro de Preservação da Vida - Pista do Método
Giraldi - 4º BPM, após um ano da conclusão das intervenções de engenharia e arquitetura propostas no presente plano e
conjuntamente a reestruturação da produção de munições de recarga no BOPE;

4. Incremento de 30% (trinta por cento) a mais de policiais capacitados no CTT e no Centro de Preservação da Vida - Pista do
Método Giraldi - 4º BPM, no primeiro ano após a conclusão da intervenção de engenharia e arquitetura proposta no
presente plano e conjuntamente a reestruturação da produção de munições de recarga no BOPE.                                               
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RECURSOS  DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTO): R$ 37.535,00  (trinta e sete mil e quinhentos e trinta e cinco reais)                                        
                                                                                              

RECURSOS     DESPESAS CORRENTE (CUSTEIO) : R$ 2.823.608,04 (dois milhões, oitocentos e vinte e três mil, seiscentos e oito reais e quatro
centavos) 

 Assinatura

Responsável pela Gestão do Fundo

 

ANTÔNIO DE PÁDUA VIEIRA CAVALCANTI

SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL  

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Antonio de Padua Vieira Cavalcan�, em 11/01/2021, às 12:23, conforme horário oficial de Recife, com
fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.
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