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DECLARAÇÃO

TERMO DE PROPOSTA DE PROJETO Nº 47 - CIATUR / PMPE

 
 
1. EIXO DE FINANCIAMENTO:
Valorização dos Profissionais de Segurança Pública e Defesa Social – VPSP, conforme Art. 8º Parágrafo
único, Inciso II, Art. 10. Incisos II e IV, da Portaria MJSP Nº 483, de 09 de novembro de 2021.
 
2. NOME DA META: 
Conquistando Fronteiras: Qualificação em Língua Estrangeira para o Efetivo da Companhia Independente de
Apoio ao Turista/CIATur.
 
3. OBJETO E/OU SERVIÇO A SER ADQUIRIDO E/OU CONTRATADO:
Curso de Qualificação em Língua Estrangeira para o Efetivo da Companhia Independente de Apoio ao
Turista/CIATur.
 
4. OBJETIVO: 
Capacitar os policiais militares da Companhia Independente de Apoio ao Turista para conversação em língua
inglesa. Este projeto tem por base a atividade primordial da Companhia que é a prestação de serviço de
segurança pública, apoio e informação, aos turistas nos principais pontos de visitação do Estado e da Região
Metropolitana e no Litoral que são áreas de sua responsabilidade territorial. A capacitação visa uma melhor
interação prestação de serviço de qualidade para aos turistas nacionais e internacionais, e encontra escopo na
Portaria MJSP nº 483, de 09 de novembro de 2021, no Eixo de Valorização Profissional, pois com policiais
devidamente qualificados e valorizados, o Estado poderá prestar um serviço de excelência aos diferentes
tipos e origens de turistas recebidos nestes locais, sejam eles a negócios ou a passeios, mostrando dedicação,
empenho, preparo e uma imagem positiva em seus principais cartões-postais. O presente projeto almeja
ainda, cumprir às diretrizes do Governo Estadual estabelecidas pelo Programa Pacto Pela Vida, que possui
uma Política Integrada de Repressão e Prevenção à Violência qualificada, tendo por objetivo fortalecer a
integração de diversos segmentos públicos e da sociedade no enfrentamento à violência no Estado. Sendo a
CIATur um dos componentes desses órgãos operativos, através de sua qualificação, vem contribuir com a
redução da criminalidade nas principais áreas de interesse turístico, a citar Sítio Histórico de Olinda, Recife
Antigo e Porto de Galinhas. Esta contribuição beneficia a população local e aos turistas que frequentam os
principais pontos turísticos do Estado, com uma atuação de um policiamento especializado, se
desenvolvendo de forma preventiva e repressiva.
4.1. ENQUADRAMENTO:
Portaria MJSP nº 483, de 9 de novembro de 2021.
CAPÍTULO III - DAS AÇÕES FINANCIÁVEIS DO EIXO VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE
SEGURANÇA PÚBLICA
Art. 8º O Eixo de Valorização dos Profissionais de Segurança Pública compreende a promoção de ações de
valorização e a melhoria da qualidade de vida desses profissionais.
Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput, são metas gerais do Eixo as seguintes:
IV - valorização profissional;
Art. 12. A meta geral de valorização profissional, compreende, prioritariamente, as ações de:
I - pesquisa, diagnósticos e estudos aplicados à segurança pública e defesa social;
III - adoção de políticas de reconhecimento profissional;
V - promoção de capacitação relacionada ao Eixo de Valorização dos Profissionais de Segurança Pública e
Defesa Social, observadas as temáticas do Programa Pró-Vida e o Sistema Integrado de Educação e
Valorização Profissional - Sievap; e
.....
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Lei nº 13.675 de 11 de junho de 2018.
Art. 4º São princípios da PNSPDS:
II - proteção, valorização e reconhecimento dos profissionais de segurança pública;
Art. 6º São objetivos da PNSPDS:
XXII - estimular e incentivar a elaboração, a execução e o monitoramento de ações nas áreas de valorização
profissional, de saúde, de qualidade de vida e de segurança dos servidores que compõem o sistema nacional
de segurança pública;
.....

 
5. ENQUADRAMENTO FINANCEIRO:
5.1 GRUPO DE DESPESAS:

QUADRO DE DESPESA (CUSTEIO / G-3)

OBJETO
QUANTIDADE

Servidores
VALOR

UNITÁRIO* (R$)

IPCA-E (IBGE)
= 12,97%**

(R$)

VALOR UNITÁRIO
ESTIMADO

CORRIGIDO (R$)

VALOR
TOTAL

ESTIMADO
(R$)

Oferta
de

vagas 
80  R$ 514,15

(26782806) 66,69
R$  580,84 x 12

MESES por
servidor (26782806)

557.606,40

 

VALOR TOTAL (R$) 557.606,40

Observações:
1.  * O VALOR UNITÁRIO é composto pelo valor que consta no orçamento 04/2022 (23308707) e
atualizado pela Calculadora do Cidadão para o mês de 06/2022;
1.  ** Percentual de reajuste utilizado corresponde ao período de Junho/2021 à Junho/2022;
2. O valor Total Estimado é resultado do valor unitário multiplicado por oitenta que é a quantidade de
alunos e depois multiplicado por doze que corresponde ao período anual, conforme consta no TPP
(23308707);
2. Os Percentuais extraídos e os valores corrigidos foram obtidos da Calculadora do Cidadão do Banco
Central do Brasil através do
Site: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?
method=exibirFormCorrecaoValores > Acessado em: 29/07/2022.
 
6. JUSTIFICATIVA:
A Companhia Independente de Apoio ao Turista – CIATur, unidade especializada da Polícia Militar de
Pernambuco idealizada para atuar em locais e eventos de relevante valor turístico, conta atualmente com 167
( cento e sessenta e sete) policiais militares em seu efetivo, sendo conceituada como uma tropa jovem, bem
treinada, motivada e consciente da missão. Destaca-se na Polícia Militar por desenvolver um serviço
especializado, que concilia a missão institucional de preservação da Ordem Pública com um serviço de
proteção, orientação e informação aos turistas nacionais e estrangeiros, nos principais locais de visitação do
Estado. A violência é um estigma presente em todos os locais, seja no município ou estado, ela atinge todas
as camadas da sociedade, não distinguindo classe social, sexo, religião, etc. É nesse contexto que a CIATur
está inserida, pois sua missão primordial é o policiamento de apoio ao turista, modalidade de policiamento
que interage com pessoas de todo o Brasil e do mundo. E mesmo com a incidência da Pandemia da COVID-
19, que paralisou o setor por um determinado período, ele continua sendo promissor para o Estado, pois
gradativamente vem aumentando as visitações nos principais polos culturais e do litoral como o Recife
Antigo, o Sítio Histórico de Olinda e Porto de Galinhas. O fator segurança aliado ao turismo faz parte do
Plano Nacional de Turismo como uma das estratégias fundamentais para a qualidade da experiência no país,
sendo uma das Iniciativas “apoiar o planejamento no turismo, integrado ao setor de segurança pública”. De
acordo com o Código de Ética Mundial para o Turismo, as autoridades públicas têm a missão de assegurar a

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores


08/08/2022 17:41 SEI/GOVPE - 26816222 - SDS - Declaração

https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=31504376&infra_siste… 3/4

proteção dos turistas e dos visitantes, assim como de seus moradores, bem como garantir segurança aos
prestadores de serviços e profissionais do turismo. A escolha do destino impõe aos turistas não só uma
análise prévia do local sob o ponto de vista de suas atrações, mas também a avaliação dos riscos que os
atrativos oferecem no contexto de segurança, além das condições do local, como policiamento, atendimento,
rede de proteção e acolhimento, segurança viária, pronto acionamento em eventuais desastres, segurança
sanitária e outras. Os destinos turísticos precisam ter a capacidade de garantir segurança a seus cidadãos e
visitantes. Dessa forma, orienta-se como estratégias, dentre outras, o estimulo e o apoio ao planejamento do
turismo, em âmbitos estadual, regional e municipal, e o incentivo ao desenvolvimento de soluções de
segurança pública que envolvam o setor turístico, integradas aos respectivos planejamentos. Estados e
municípios com forte apelo turístico ou aqueles com grande potencial turístico precisam ampliar o
entendimento de que a questão da segurança faz parte dos itens de escolha dos destinos. Existe uma grande
preocupação da Companhia em prestar um bom serviço ao turista e a capacitação em língua estrangeira é de
fundamental importância para o atendimento, compreensão e prestação do serviço adequado. E considerando
que Inglês é o idioma universal por ser usado em transações comerciais pelo mundo, além de ser o mais fácil
para o aprendizado. Mundialmente, são cerca de 360 milhões de falantes nativos do inglês. Finalmente,
considerando que a CIATur é uma Organização Militar Especializada, que lida com um público diferenciado,
seja ele turista ou cidadão comum, existe a necessidade de habilitação e qualificação em língua estrangeira
dos policias militares desta Companhia, tendo em vista, que atualmente apenas 26% do efetivo possui
qualificação básica e intermediária na língua inglesa ou espanhola e é considerado um número baixo diante
da importância que esta Companhia exerce nos locais de mais frequentados por turistas do Estado. O
objetivo é que no mínimo 75% do efetivo da Ciatur tenha habilitação em língua estrangeira para isto tem-se a
intenção de qualificar em torno de 80 (oitenta) policiais militares melhorando assim a qualidade na prestação
do serviço a sociedade.
 
7. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

 
8. DADOS DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA:
Major QOPM /940256-0 Bruno Souza Machado
Major QOPM / 980051-4 Aline Maria Lopes dos Prazeres de Luna
Ten QOPM /112517-6 Fabio Lima Oliveira Dias
2º Sgt QPMG / 104718-3- Iracema Gonçalves da Silva Gomes
(81) 3181.3700 E-mail: ciatur@pm.pe.gov.br
 
Fones para contato:
MAJ PM ALINE (81) 99495- 8185
TEN PM OLIVEIRA DIAS (81) 998837216
2º SGT PM IRACEMA (81) 99898 9775
 
 

MARCELO MARTINS IANINO TEN CEL QOPM

Chefe Interino da 7ª Seção do EMG

 

DE ACORDO,

 

mailto:ciatur@pm.pe.gov.br
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EVALDO ROQUE DOS SANTOS SOBRINHO - CEL QOPM

Chefe do Estado-Maior Geral da PMPE

_________________________
3900035786.000025/2022-10
                                              

 

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Mar�ns Ianino, em 31/07/2022, às 10:45,
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 26816222
e o código CRC 3E9D90E8.

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

