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DECLARAÇÃO

TERMO DE PROPOSTA DE PROJETO Nº 22 - CMS.MB / PMPE

 

1. EIXO DE FINANCIAMENTO:

Fortalecimento das Ins�tuições de Segurança Pública e Defesa Social – FISPDS, conforme o Art. 15. Inciso
II, Inciso V-alínea d) e Inciso X da Portaria MJSP Nº 483, de 09 de novembro de 2021.

 

2. NOME DA META (PROPOSTA):

Reaparelhamento da PMPE através da aquisição de 2.930 (dois mil novecentos e trinta) armas.

 

3. OBJETO E/OU SERVIÇO A SER ADQUIRIDO E/OU CONTRATADO:

Reaparelhamento e modernização do acervo bélico da Polícia Militar de Pernambuco, com a aquisição de
novos armamentos, visando à prevenção, repressão e à redução da criminalidade.

 

4. OBJETIVO:

Recompletar a dotação de armamento da Polícia Militar de Pernambuco, através do Centro de
Suprimento e Manutenção de Material Bélico, conforme legislação vigente.

 

4.1. ENQUADRAMENTO:
Portaria MJSP nº 483, de 9 de novembro de 2021.

CAPÍTULO IV - DAS AÇÕES FINANCIÁVEIS DO EIXO FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE
SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Art. 15. O Eixo de que trata este Capítulo compreende, dentre outras, as seguintes ações:

II - prevenção, com ênfase na redução da criminalidade violenta;

V - aparelhamento e modernização das ins�tuições de segurança pública, dentro das seguintes
linhas de atuação:

      d) aprimoramento do aparato tecnológico e operacional para o desenvolvimento da a�vidade-
meio e a�vidade-fim das ins�tuições de segurança pública, defesa social e órgãos de perícia
oficial;

X - aquisição de equipamentos, materiais e insumos para a�vidades finalís�cas de segurança
pública, defesa social, inclusive órgãos de perícia oficial;

......

 
Lei nº 13.675 de 11 de junho de 2018.

DA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL (PNSPDS).

Art. 6º São obje�vos da PNSPDS:

I - fomentar a integração em ações estratégicas e operacionais, em a�vidades de inteligência de
segurança pública e em gerenciamento de crises e incidentes;
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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;

IV - es�mular e apoiar a realização de ações de prevenção à violência e à criminalidade, com
prioridade para aquelas relacionadas à letalidade da população jovem negra, das mulheres e de
outros grupos vulneráveis;

VII - promover a interoperabilidade dos sistemas de segurança pública;

XXIII - priorizar polí�cas de redução da letalidade violenta;

.....

 

5. ENQUADRAMENTO FINANCEIRO:

QUADRO DE DESPESA (INVESTIMENTO / G-4)

OBJETO QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO (R$)

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

VALOR UNITÁRIO
ESTIMADO (R$)

VALOR TOTAL
ESTIMADO (R$)

PISTOLA
SEMIAUTOMÁTICA CAL

9X19 mm
2.930 6.481,57 840,77 7.322,34 (SEI

nº 26450326) 21.454.456,20

VALOR TOTAL (R$) 21.454.456,20
Observações:
1. * Percentual de reajuste u�lizado corresponde ao período de Junho/2021 à Junho/2022;
2. Os Percentuais extraídos e os valores corrigidos foram ob�dos da Calculadora do Cidadão do Banco Central do
Brasil através do Site: h�ps://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?
method=exibirFormCorrecaoValores > Acessado em: 20/07/2022.
 

6. JUSTIFICATIVA:

A Polícia Militar, organização estruturada na hierarquia e disciplina, tem como missão cons�tucional, em
síntese, a polícia preven�va e ostensiva, de restauração da ordem pública e de apoio a outros órgãos. Sua
missão é voltada exclusivamente para a execução do policiamento preven�vo e ostensivo, norteando seu
emprego operacional com base nos parâmetros de qualidade, produ�vidade e cien�ficidade, com a
primazia dos direitos fundamentais, da dignidade da pessoa humana, nos termos expostos nas diretrizes
de Direitos Humanos, Polícia Comunitária e nas demais doutrinas de emprego operacional peculiares ao
exercício da função policial militar.

Nos úl�mos 2 (dois) anos, no Estado de Pernambuco, houve redução dos números dos Crimes Violentos
Contra o Patrimônio (CVP) e dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI). Todavia, a manutenção ou
redução desse indicador para os próximos anos estão diretamente ligados à eficiência e efe�vidade das
ações da Polícia Militar de Pernambuco, na implantação de diversas estratégias de prevenção e repressão
criminalidade, sendo de suma importância a disponibilidade de recursos logís�cos em condições de uso
pelo seu efe�vo.

Diante do exposto, resta clara a necessidade em atender o pleito desta corporação para ofertar condições
mais dignas de trabalho aos profissionais de Segurança Pública com a aquisição dos bens mais seguros e
modernos, condizentes com o serviço exigido.

Faz-se necessário destacar que além de exis�r um deficit atual de cerca de 2.930 (dois mil, novecentos e
trinta) Pistolas em relação ao quan�ta�vo de policiais militares da a�va, 50% do armamento de porte
u�lizado na PM tem mais de 20 (vinte) anos de uso, logo apresentam rendimento precário, em virtude de
uso prolongado, desgaste prematuro ou obsole�smo.

Nesse contexto, é fundamental o reaparelhamento dos agentes encarregados da aplicação da lei com
equipamentos de legí�ma defesa, capaz de combater a criminalidade. 

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores
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Esperamos que essas aquisições contribuam para renovar e modernizar as armas de fogo de porte da
Polícia Militar de Pernambuco, qualificando e tornando mais preciso o seu uso, em favor da população
em ocorrências de alta complexidade.

Com a adoção das medidas de captação do armamento inservível ou obsoleto, realizadas pelo Centro de
Suprimento e Manutenção de Material Bélico, junto as unidades opera�vas, esperasse que o CSM/MB
recolha cerca de 30% das armas de fogo de porte da PMPE, para descarga e destruição junto ao Exército
Brasileiro.

 

7. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

8. DADOS DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA:

Nome Completo: FABIANO DE ALMEIDA

Posto/graduação: 3º SGT QPMG

Matrícula: 107793-7

Função: Auxiliar Administra�vo da Seção de Armas Ins�tucionais

Lotação: Centro de Suprimento e Manutenção de Material Bélico

E-mail Ins�tucional: csmmb@pm.pe.gov.br/csmmb.sai@gmail.com

Telefone: (81) 3181-1256

 
MARCELO MARTINS IANINO TEN CEL QOPM

Chefe Interino da 7ª Seção do EMG
 

DE ACORDO,
 

EVALDO ROQUE DOS SANTOS SOBRINHO - CEL QOPM
Chefe do Estado-Maior Geral da PMPE

 
______________________________________________
SEI de referência 7ª EMG: 3900037218.000142/2021-64

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Augusto Cavalcan� Xavier, em 26/07/2022, às
14:47, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23
de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Mar�ns Ianino, em 28/07/2022, às 15:42,
conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de

mailto:csmmb.sai@gmail.com
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
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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 26638152
e o código CRC 2F607289.

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

