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POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO 
QUARTEL DO COMANDO GERAL 

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

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

 

TERMO DE PROPOSTA DE PROJETO Nº XXX/2022 /-13ºBPM / PMPE

1. TÍTULO DO TPP: REQUALIFICAÇÃO DA MOBILIA DOS ALOJAMENTOS DO 13º BPM/CEL. JOÃO NUNES
2. EIXO DE FINANCIAMENTO E RECURSO DESTINADO: Promover melhorias nas instalações �sicas dos alojamentos do 13º BPM, através da aquisição dos seguintes
equipamentos:
 

 
 

Itens

 
 

Camas

 
 

Beliche

 
 

Colchões

 
Armário
8 portas

Ar
Condicionad

o de
18.000btus

 
Sofá 2

Lugares

 
 
 
 
 
 

Alojamentos

Comandante 1 0 1 0 1 0
Subcomandante 1 0 1 0 1 0

Of. Fem  1 4 1 1 0
Of.Superiores 0 3 10 3 1 1

Of.
Intermediários 0 4 12 4 1 2

Of. Subalternos 0 2 6 2 1 1
Sargentos e Sub 0 4 10 10 1 2

Cabos e
Soldados Masc. 0 2 16 10 2 3

Cabos e
Soldados Fem. 0  

6 14 12 2 2

Total de Itens 2 22 74 42 11 11
 
Valor Total da Meta 1 em Capital (Grupo de Despesa - 4): R$ 84.768,68(Oitenta e quatro mil, setecentos e sessenta e oito reais e Sessenta e oito Reais)
Valor Total da Meta 1 em Custeio (Grupo de Despesa - 3):R$ 42.798,00 (Quarenta e dois mil e setecentos e noventa e oito Reais)
Valor Global da Meta 1 (Capital + Custeio): R$ 127.566,68 (Cento e vinte e sente mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

1. METAS GERAIS PLANEJADAS
1. META GERAL 1: Em 2022, comemora-se os 36 anos de existência do 13º Batalhão de Polícia Militar, Batalhão Cel. João Nunes (13ºBPM). A data é significava porque

também expressa a resistência do órgão que compõem a Corporação, em especial quando nos reportamos a um dos seus maiores patrimônios: o material humano
empregado, que ao longo da história tem protagonizado um legado de êxito na defesa da ordem e segurança pública. Esta proposta de aquisição de mobiliário para
os alojamentos do 13ºBPM, foi finalizada após uma análise das condições �sicas e de salubridade e realizada pelo atual Comandante, o Maj. Fernando em
conjunto com a sua equipe de trabalho da Seção de Administração.

Valor Total da Meta 1 em Capital (Grupo de Despesa - 4): R$ 84.768,68(Oitenta e quatro mil, setecentos e sessenta e oito reais e Sessenta e oito Reais)
Valor Total da Meta 1 em Custeio (Grupo de Despesa - 3):R$42.798,00 (Quarenta e dois mil e setecentos e noventa e oito Reais)
Valor Global da Meta 1 (Capital + Custeio): R$ 127.566,68 (Cento e vinte e sente mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

1. 1. 1. AÇÃO 1 (META-1): Espera-se com a implantação dessa proposta, criar um ambiente de banho e descanso digno, confortável e seguro ao efe�vo do 13º BPM.
Os bene�cios alcançados com essa ação visam minimizar doenças �sicas e psíquicas, sobretudo do sono, contribuindo para evitar e/ou reduzir o
afastamento, as internações e licenças dos policiais. Da mesma forma, espera-se com estas ações melhorar as condições de bem estar e doenças
respiratórias dos PMs com colchões apropriados. O Resultado dessas ações contribui para a maior disposição dos trabalhadores em retornar aos seus postos
de trabalho e suas funções, o que consequentemente ajuda na prevenção à criminalidade violenta ou à repressão qualificada e de enfrentamento ao crime
organizado.

Valor Total da Meta 1 em Capital (Grupo de Despesa - 4): R$ 84.768,68(Oitenta e quatro mil, setecentos e sessenta e oito reais e Sessenta e oito Reais).
Valor Total da Meta 1 em Custeio (Grupo de Despesa - 3):R$42.798,00 (Quarenta e dois mil e setecentos e noventa e oito Reais).
Valor Global da Meta 1 (Capital + Custeio): R$ 127.566,68 (Cento e vinte e sente mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

2. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO DAS AÇÕES

1. 4. AÇÃO 1 (META-1) – Mapeamento do grau de sa�sfação e bem estar dos servidores beneficiários das ações propostas, em relação ao ambiente de trabalho, nos seis
(06) primeiros meses, após a implantação dos equipamentos. Levantamento qualita�vo do conforto e segurança das instalações �sicas afetadas pelas ações deste
projeto, visa aumentar em 60% a sa�sfação e a saúde dos servidores, m e l h o r a n d o ambiente de descanso em até 01 mês após a implantação das ações do
Projeto (Plano de Aplicação); Aumentar em 70% o conforto e a segurança das instalações �sicas —ergonomia �sica e organizacional dos alojamentos após a
execução do escopo do projeto (Plano de Aplicação)

Todavia, pontuamos que o 13ºBPM não é beneficiário de recursos federais em razão de sua subordinação direta com a Polícia Militar de Pernambuco. Portanto, este projeto se
apresenta como um meio de dirimir essa deficiência, garan�ndo ao policial militar desta OME um acolhimento e descanso humanizado. Diante do exposto, buscamos atender às
necessidades de subs�tuição mobiliaria para ofertar condições mais dignas de assistencialismo e bem estar com a aquisição do bem elencado no quadro abaixo:

 

Item E-fisco Descrição da Despesa (INVESTIMENTO / G-4) Quan�dade Valor.
Unitário Valor Total

Cama Solteiro em Aço
 
510498-
0

As camas serão u�lizadas nos alojamentos do Comando e Subcomando da OME  
02

 
R$ 524,19

 
R$ 1.048,58
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Beliche em Aço

 
509969-
2

Os beliches serão distribuídos nos Alojamentos dos Oficiais e Praças da OME  
30

 
R$ 767,08 

 
R$
23.012,40

Armário em Aço 08 Portas
 
552935-
2

Os Armários serão distribuídos nos Alojamentos dos Oficiais e Praças da OME  
42

 
R$ 806,62

 
R$
33.878,04

Ar Condicionado 18.000btus
Split

 
532696-
6

Os ares condicionados serão distribuídos nos Alojamentos dos Oficiais e Praças da
OME

 
11

 
R$  1.871,94

 
R$
20.591,34

 
Sofá 02 Lugares

 
511355-
5

Os sofás serão distribuídos nos Alojamentos dos Oficiais e
Praças da OME

 
11

 
R$ 567,12 

 
R$ 6.238,32

Valor R$
84.768,68

 
Item E-fisco Descrição da Despesa (custeio / G-3) Quan�dade Valor Unitário Valor Tota

Colchão Solteiro D- 45  
481467-3 Os colchões serão distribuídos nos Alojamentos dos Oficiais e Praças da OME 84 R$ 509,50 R$ 42.798,0

 
VALOR TOTAL GLOBAL 

Descrição da Despesa (INVESTIMENTO / G-4) R$ 84.768,68
Descrição da Despesa (CUSTEIO / G-3) R$ 42.798,00

TOTAL R$ 127.566,68
 

2. 4. Análise diagnós�co do problema: Através de uma pesquisa de sa�sfação com o efe�vo foi diagnos�cado que os alojamentos do batalhão estão interferindo no
bem estar ins�tucional, levando os policiais a visão de não reconhecimento por parte desta OME no que tange o cuidado com ser humano em suas necessidades
essenciais. foi verificado que os itens são importantes para a valorização do serviço prestado e a aquisição destes serão essenciais para oferecer melhor qualidade
de vida, pois os que se encontram em nossos alojamentos estão deteriorados e em quan�dade inferior ao desejado.

3. Alinhamento com o planejamento de segurança pública estadual: PORTARIA Nº 629, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020. Regulamenta o incen�vo financeiro das
ações do Eixo Valorização dos Profissionais de Segurança Pública, no âmbito da Polí�ca Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e do Sistema Único de Segu-
rança Pública, a serem custeados 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. Parágrafo único. Os recursos de que trata o caput serão repassados aos fundos de segurança pública dos Estados e do Distrito Federal que estabeleçam
projetos, a�vidades e ações locais de valorização dos profissionais de segurança pública, em conformidade com o § 1º do art. 5º da Lei nº 13.756, de 2018.

4. Razões para que o problema seja alvo de intervenção: Com um total de 274 Policias em uma escala de 12h por 36h, 24h por 72h e de 40 horas semanais, as 40
camas com colchões com mais de 10 anos de uso con�nuo

não oferece o conforto para o qual foi projetado, com tempo de validade vencido juntado ácaros e outras bactérias, cul- minado no adoecimento do efe�vo a médio e longo
prazo com doenças pulmonares e Dermatológicas.

5. 4. Locais que serão contemplados:

Alojamentos dos Oficiais e Praças

6. 4. Estratégia de implementação: Compra e reestruturação das dependências dos alojamentos dos Oficias e Praças, com o obje�vo de oferecer melhor qualidade de
vida aos policiais e maior sa�sfação, resultando em melhor serviço prestado a comunidade

7. Impactos esperados: Um melhor descanso, ambiente de trabalho limpo e higienizado devolvendo ao efe�vo ânimo e sa�sfação.
8. Resultados Esperados: Oferecer aos nossos Policiais o conforto e tratamento digno para desempenharem suas a�vidades com excelências. Com a aquisição dos

itens solicitados e reestruturação dos alojamentos esperamos a melhoria na sensação de bem estar do efe�vo.
9. Formas de mensuração: Dos 274 policiais pesquisados 100% responderam que o Batalhão precisa de uma melhoria nas acomodações internas, e 70%

responderam que a sa�sfação está ligada diretamente a qualidade do ambiente de trabalho.
10. AÇÃO 1 (Meta Geral 1) Tabela Abaixo

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 
META GERAL 1: Requalificação da mobília dos alojamentos do 13ºBPM.
AÇÃO 1 (meta 1): Aquisição de itens essenciais para o desempenho do serviço policial.
INSTITUIÇÃO
BENEFICIADA
DIRETAMENTE:

Polícia militar de Pernambuco - 13º BPM - Batalhão Cel. João Nunes

RECURSO PLANEJADO:
Inves�mento: R$ 84.768,68(Oitenta e quatro mil, setecentos e sessenta e oito reais e Sessenta e oito Reais).
Custeio: R$ 42.798,00 (Quarenta e dois mil e setecentos e noventa e oito Reais).

 
METAS ESPECÍFICAS
Art. 5º, Port. 483/2021

Aquisição de 02 camas, 30 beliches, 84 colchões, 42 armários de 08
portas, 11 Ares Condicionados de 18.000 btus, 11 sofás de 02 lugares.

INDICADORES
Art. 5º, Port. 483/2021

Todos os itens solicitados nesse TPP, irão subs�tuir os bens alocados nos alojamentos do 13ºBPM, em virtude dos mesmos terem mais de 10 anos de
uso.

 
RESULTADOS
ESPERADOS
Art. 6º, Port. 483/2021

Oferecer aos nossos Policiais o conforto e tratamento digno para desempenharem suas a�vidades com excelências. Com a aquisição dos
itens solicitados e reestruturação dos alojamentos esperamos a melhoria na sensação de bem estar do efe�vo.

FORMAS DE
MENSURAÇÃO
Art. 13, II, Port.
480/2021

Por meio de pesquisa de sa�sfação foi verificado o descontentamento do efe�vo com relação as acomodações des�nadas ao descanso e repouso
após a jornada de trabalho. Ambiente improprio para executar as necessidades essenciais no labor policial.

 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA – PREVISÃO DE EXECUÇÃO 2022
1º SEMESTRE 2022
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO
 Elaboração de Termo

de Referência
 
 

 
 

Elaboração dos
editais de licitação

Aprovação dos editais de
licitação (Modalidade não se
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Elaboração de Termo de
Referência (Modalidade não se
adequa à essa OME);

(Modalidade não se
adequa à essa OME);

Cotação de Preços; Cotação de Preços; (Modalidade
não se adequa à
essa OME);

adequa à essa OME);

2º SEMESTRE 2022
JULHO 2022 AGOSTO 2022 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

 
Licitação (Modalidade não se
adequa à essa OME);

 
Licitação (Modalidade
não se adequa à essa
OME);

 
Licitação
(Modalidade não se
adequa à essa OME);

Homologação – Assinatura de
Contrato (Modalidade não se
adequa à essa OME);

 
 
Recebimento dos
Materiais;

 
 
Liquidação das Despesas;

 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA – PREVISÃO DE EXECUÇÃO 2023

 
1º SEMESTRE 2023
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

 
Recebimento Defini�vo;

 
Recebimento Defini�vo;

Relatório de Gestão;
Tombamento dos
Bens;

 
Tombamento dos Bens;

 
Pagamento das Despesas;

Pagamento
das
Despesas;
Distribuição
dos Bens

2º SEMESTRE 2022
JULHO 2022 AGOSTO 2022 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

Mapeamento dos dados de
empregabilidade dos bens
adquiridos

Levantamento das
Informações concernentes
aos índices mensuração

Levantamento das
Informações concernentes
aos índices mensuração

Levantamento das
Informações concernentes
aos índices mensuração

Levantamento das
Informações concernentes
aos índices mensuração

 
 
Prestação de
contas

 

3. OBJETIVOS Proporcionar conforto e bem estar dos Policiais Militares lotados no 13ºBPM/PMPE.
4. IMPACTOS ESPERADOS Garan�r a sa�sfação e conforto com a aquisição dos bens móveis dos alojamentos e oferecer melhores condições de permanência aos policiais

que possivelmente necessitem de pernoitar na OME.
5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

 
 
 
6. DADOS DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA
Nome Completo: CARLOS FERNANDO DE SOUZA SANTOS
Posto/graduação: MAJOR Matrícula: 990012-8 Função: COMANDANTE
Lotação: 13ºBPM
E-mail Ins�tucional: carlos.fernando@pm.pe.gov.br Telefone / WhatsApp: (81) 99721-4742
 
 

CARLOS FERNANDO DE SOUZA SANTOS – Major QOPM
Comandante do 13ºBPM

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Mar�ns Ianino, em 09/08/2022, às 14:40, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do
Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 27002930 e o código CRC 40190FDA.

 

"Nossa Presença, Sua Segurança."
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