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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 03 – 21ºBPM / PMPE

 

1. TÍTULO DO TPP:

 

CONSTRUÇÃO DO MURO E UMA GUARITA PARA O 21ºBPM

 

2. EIXO DE FINANCIAMENTO E RECURSO DESTINADO:

 

Fortalecimento das Ins�tuições de Segurança Pública e Defesa Social – FISPDS, conforme Art. 2º, Inc.II, da Portaria MJSP Nº 483, DE
09/11/2021. Inves�mento (Grupo de Despesa - 3): R$ 00,00. Custeio (Grupo de Despesa - 4): R$ 273.538,58 (duzentos e setenta e
dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos). Valor Total (Inves�mento + Custeio): 273.538,58 (duzentos e
setenta e três mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos)

 

3. METAS GERAIS PLANEJADAS: REESTRUTURAÇÃO DO 21ºBPM

Construção de muro e Guarita. Valor Total da Meta em Capital (Grupo de Despesa - 3): R$ 00,00 . Valor Total da Meta em Custeio
(Grupo de Despesa - 4): R$ 273.538,58 (duzentos e setenta e três mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos).
Valor Global da Meta (Capital + Custeio): R$ 273.538,58 (duzentos e setenta e três mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e
oito centavos). 

 

3.1. AÇÃO 1: CONSTRUÇÃO DO MURO E UMA GUARITA.

 

Valor Total da Ação 1 da Meta em Capital (Grupo de Despesa - 3): R$ 00,00. Valor Total da Ação 1 da Meta em Custeio (Grupo de
Despesa - 4): R$ 273.538,58 (duzentos e setenta e três mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos). 
Valor Global da Ação 1 da Meta (Capital + Custeio) : R$ 273.538,58 (duzentos e setenta e três mil, quinhentos e trinta e oito reais e
cinquenta e oito centavos).

Item - Descrição da Despesa (inves�mento / G-4) Valor. Unitário Valor Total

obra muro R$ 55.545,98 R$ 55.545,98

obra guarita R$ 217.992,60 R$ 217.992,60

VALOR TOTAL GLOBAL
 

 R$ 273.538,58
 

 

 

VALOR TOTAL GLOBAL 

Descrição da Despesa (INVESTIMENTO / G-3) R$ 00,00

Descrição da Despesa (CUSTEIO / G-4) R$ 273.538,58

TOTAL R$273.538,58

mailto:7empmpe@gmail.com
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4. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO DAS AÇÕES:

4.1. AÇÃO 1: CONSTRUÇÃO DO MURO E UMA GUARITA 4.1.1.

Contextualização do problema:

 

O 21ºBPM dispõe de uma área de 4.933,16m², com um perímetro de 308,97m/linear, onde dispõe de muro na parte frontal e lateral
esquerda, com altura baixa e estrutura comprome�da, que também não dispõe de muro nos lados direito e retaguarda.

Dispõe também de portão que não tem altura e estrutura suficiente, para dar mais segurança ao aquartelamento.

O quartel é vulnerável, com acesso fácil de pessoas e até animais, que entram com facilidade, podendo comprometer a segurança dos
profissionais policiais militares e instalações.

Esta Unidade não dispõe de Guarita, apenas de um pequeno espaço, onde fica um policial de Permanência da Guarda do Quartel, sem
estrutura adequada, sem banheiro, sem clima�zação e sem uma visibilidade suficiente da parte frontal, dos acessos dos veículos e
pedestres. A construção de uma Guarita trará mais segurança e conforto para os profissionais policiais militares e instalações.

 

 

4.1.2. Análise diagnós�co do problema:

 

O 21ºBPM não dispõe de muro e nem guarita em todo seu perímetro, sendo insuficiente ainda a parte existente, que é composta por
um muro baixo e com estrutura comprome�da, que torna a área da Unidade vulnerável, comprometendo a segurança do efe�vo e
instalações. Para deixar a área da Unidade mais segura é necessária a construção do muro, em todo seu perímetro, totalizando
308,97m lineares, que corresponde a 926,91m² de área construída.

A Guarda do Quartel u�liza um espaço aberto e sem condições suficientes para a efe�va segurança e controle de acesso de pedestres
e veículos na Unidade.

É necessária a construção de um ambiente para a a�vidade do serviço de Guarda, que também disponha de um banheiro, e com
estruturas erguidas em concreto armado, visando uma maior proteção, abrigo, para quem es�ver no ambiente, tendo em vista fatos
ocorridos em algumas Unidades desta ins�tuição, quando da ação de marginais, em que atentaram contra a guarda de quarteis, para
a prá�ca de arrombamento em agências bancárias.

 

4.1.3. Alinhamento com o planejamento de segurança pública estadual:

 

A PMPE tem sua responsabilidade na segurança do Estado de Pernambuco, com o policiamento ostensivo e a preservação da ordem
pública.

O Pacto Pela Vida é um Programa do Governo, que visa prevenir a violência e reduzir a criminalidade, com o enfrentamento à falta de
segurança no Estado de Pernambuco.

A segurança do aquartelamento faz parte desse conjunto de ações do Programa Pacto Pela Vida, visto que proporciona segurança
para o efe�vo policial que promove a segurança da área de atuação do 21ºBPM.

Uma Guarita, posicionada de forma estratégica, com vistas para o fron�spício do quartel, dará, à sen�nela, mais condições de
proteger o acesso de pedestres e veículos.

Sendo assim, há necessidade de construir uma Guarita para proporcionar maior segurança do efe�vo e das instalações da Unidade.

 

4.1.4. Razões para que o problema seja alvo de intervenção:

 

Não existe Muro em todo perímetro do aquartelamento, apenas em parte dele, mesmo assim, também sem condições de garan�r
segurança para o efe�vo da PMPE, lotado no 21ºBPM. O efe�vo des�nado à proporcionar segurança à sociedade da região, necessita
também estar seguro no ambiente de descanso, refeição e higiene pessoal, para estar em condições �sicas e psicológicas, nos
momentos que deverão estão no patrulhamento.

Não existe uma Guarita no 21ºBPM, isso torna o serviço de Guarda do Quartel menos eficiente, devido a deficiente visibilidade e a
precariedade no controle de acesso de pedestres e veículos.

A construção de uma Guarita trará maior segurança para esta Unidade da PMPE, com atendimento de melhor qualidade para a
sociedade, visto que a Guarita estará no acesso de entrada do quartel, um contato inicial mais próximo de quem deseja ingressar na
Unidade
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4.1.5. Locais que serão contemplados:

 

A Sede da Unidade 21ºBPM, localizada na Cidade de Vitória de Santo Antão, será a comtemplada, com a construção do muro e de
uma Guarita, no fron�spício, onde terá o portão de acesso à Unidade, para pedestres e veículos.

 

 

4.1.6. Estratégia de implementação:

 

A construção do muro nesta fase se dará, primeiro com a demolição da estrutura an�ga, que se encontra comprome�da, depois com
a edificação da estrutura nova. A nova edificação proporcionará maior segurança para o efe�vo e instalações da Unidade.

A construção da Guarita nesta fase se dará com a edificação da nova estrutura, na parte frontal, na entrada de acesso de pedestres e
veículos, da área da Unidade, junto ao muro.

A nova edificação proporcionará maior segurança para o efe�vo e instalações da Unidade.

 

 

4.1.7. Impactos esperados:

 

A construção do Muro proporcionará maior segurança para os policiais militares e instalações da Unidade, “uma barreira” que evitará
o ingresso de pessoas e veículos, sem a devida autorização.

A construção da Guarita proporcionará maior segurança para o aquartelamento, consequentemente, para os policiais militares e
instalações da Unidade, onde se terá uma maior visibilidade dos acessos e o controle de entrada e saída de pedestres e veículos.

 

 

4.1.8. Resultados Esperados:

 

Espera-se, com a construção do muro e da Guarita o aumento da segurança interna da Unidade, evitando possíveis problemas
relacionados ao ingresso de pessoas e veículos, no interior do quartel, sem a devida autorização do Corpo da Guarda ,o aumento da
segurança interna da Unidade, tendo em vista uma maior visibilidade para o controle no acesso ao interior do quartel, relacionado ao
ingresso de pessoas e veículos.

 

 

4.1.9 Formas de mensuração:

 

Ques�onário com o público interno da Unidade, a respeito da sa�sfação da melhoria com a construção da Guarita.

 

 

4.1.10. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 

META GERAL: Reestruturação do 21ºBPM

AÇÃO 1: Construção da Guarita

INSTITUIÇÃO BENEFICIADA
DIRETAMENTE: Polícia Militar de Pernambuco

RECURSO PLANEJADO:
INVESTIMENTO: R$ R$ 273.538,58

CUSTEIO: R$ 00,00

METAS ESPECÍFICAS Art. 5º,
Port. 483/2021 Realizar a construção do muro e da Guarita, no período de 120 dias

INDICADORES Art. 5º, Port.
483/2021 Construção do Guarita.
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RESULTADOS ESPERADOS
Art. 6º, Port. 483/2021

Aumento da segurança interna da Unidade, tendo em vista uma maior visibilidade para o controle
no acesso ao interior do quartel, relacionado ao ingresso de pessoas e veículos.

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

Ques�onário com o público interno da Unidade, a respeito da sa�sfação da melhoria com a
construção do muro e da Guarita,

 

 

 

4.1.11. OBJETIVOS: CONFORME A POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - PNSPDS - ART. 4° PORTARIA
483/2021

 

Aumentar a segurança interna da Unidade, evitando possíveis problemas relacionados ao ingresso de pessoas e veículos, no interior
do quartel, sem a devida autorização do Corpo da Guarda.

 

 

4.1.12. IMPACTOS ESPERADOS: ART. 7º PORTARIA 483/2021

 

Proporcionar maior segurança para o aquartelamento, consequentemente, para os policiais militares e instalações da Unidade, onde
se terá uma maior visibilidade dos acessos e o controle de entrada e saída de pedestres e veículos

 

 

5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

5.1. GUARITA

 

 

5.2. MURO
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6. DADOS DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA

 

Nome Completo: OMAR CÂNDIDO ADRIANO DA SILVA

Posto/graduação: CAP QOAPM Matrícula: 930366-9

Função: Chefe da 4ª Seção Lotação: 21ºBPM E-mail Ins�tucional: 21bpm.4secao@gmail.com

Telefone / WhatsApp: (81) 35268900/35268901/997490357

 

 

MARCELO MARTINS IANINO - TEN CEL QOPM

Chefe Interino da 7ª EMG

 

Concordo

 

EVALDO ROQUE DOS SANTOS SOBRINHO - CEL QOPM

Chefe do EMG

 

 

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Mar�ns Ianino, em 19/08/2022, às 14:33, 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 27303621 e o código CRC C94051B5.

 

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


