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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

 

PROJETO TÉCNICO Nº 002 /2022 – 9º BPM
 
1. TÍTULO DO TPP:
RREFORMA DE 08 (OITO) ALOJAMENTOS DA SEDE DO 9º BPM.
 
2. EIXO DE FINANCIAMENTO E RECURSOS DESTINADO:

 
Valorização dos Profissionais de Segurança Pública e Defesa Social – VPSP, conforme Art. 8º, parágrafo único, Inc.
I,II,III e IV, da  Portaria MJSP Nº 483, DE 09/11/2021.
 
Valor Total do TPP em Capital (Grupo de Despesa - 4): R$ 0,00.
Valor Total do TPP em Custeio (Grupo de Despesa - 3): R$ 65.188,65(Sessenta e cinco mil, cento e oitenta e
oito reais e sessenta e cinco centavos).
Valor Global do TPP (Capital + Custeio) : R$ 65.188,65(Sessenta e cinco mil, cento e oitenta e oito reais e sessenta e
cinco centavos).
 
3. METAS GERAIS PLANEJADAS
3.1 META GERAL 1:
Reforma de 08 (oito) alojamentos da sede do 9º BPM .
Valor Total da Meta 1 em Capital (Grupo de Despesa - 4): R$ 0,00.
Valor Total da Meta 1 em Custeio (Grupo de Despesa - 3): R$ 65.188,65(Sessenta e cinco mil, cento e oitenta e
oito reais e sessenta e cinco centavos)
Valor Global da Meta 1 (Capital + Custeio) : R$ 65.188,65(Sessenta e cinco mil, cento e oitenta e oito reais e
sessenta e cinco centavos).
 
 
3.1.1. AÇÃO 1 (META-1)
Reforma de 08 (oito) alojamentos da sede do 9º BPM.
Valor Total da Meta 1 em Capital (Grupo de Despesa - 4): R$ 0,00.
Valor Total da Meta 1 em Custeio (Grupo de Despesa - 3): R$ 65.188,65(Sessenta e cinco mil, cento e oitenta e
oito reais e sessenta e cinco centavos).
Valor Global da Meta 1 (Capital + Custeio) : R$ 65.188,65(Sessenta e cinco mil, cento e oitenta e oito reais e
sessenta e cinco centavos).
 
4. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO DAS AÇÕES
 
4.1. AÇÃO 1 (META-1) - Reforma de 08 (oito) alojamentos da sede do 9º BPM.
 
Contextualização do problema:
A Polícia Militar, organização estruturada na hierarquia e disciplina, tem como missão cons�tucional, em síntese, a
polícia ostensiva de prevenção criminal, de preservação e restauração da ordem pública e de apoio a outros órgãos.
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Detentora exclusiva da execução do policiamento ostensivo, a PM norteia seu emprego operacional com base em
parâmetros de qualidade, produ�vidade e cien�ficidade. Ante exposto, fica evidente a importância de
disponibilizarmos um ambiente mais salubre e confortável aos profissionais que desempenham com afinco as
a�vidades operacionais diuturnamente, tendo em vista o esforço empreendido na execução dessa tarefa.
 
4.2. Análise diagnós�co do problema:
Os materiais solicitados possuem vida ú�l específica a cada produto, de modo geral, possuem uma vida ú�l média
de 25 (vinte e cinco) anos. Quanto à reposição dos bens, essa deverá ser realizada após baixa. Atualmente, não
dispomos dos equipamentos e materiais solicitados na sede da unidade.
 
4.3. Alinhamento com o planejamento de segurança pública estadual:
A União, a par�r da égide da lei nº 13.675, tem papel central ao ins�tuir o Sistema Único de Segurança Pública
(SUSP) e a criação da Polí�ca Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS), com obje�vo de preservação
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio de atuação conjunta, coordenada,
sistêmica e integrada dos órgãos de segurança pública e defesa social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, em ar�culação com a sociedade. O Plano Estadual de Segurança tem como base a Lei do SUSP
tendo compa�bilidade entre as atribuições ins�tucionais da PM e da União em relação ao objeto do presente
projeto.
 
4.4. Razões para que o problema seja alvo de intervenção:
A a�vidade Policial Militar tem por pilar o emprego operacional diuturnamente dos policiais, fator que desperta a
necessidade de proporcionar um ambiente salubre e acolhedor, a fim de fortalecer a autoes�ma pessoal e
profissional. Oportuno destacar que essa ação visa sanar uma problemá�ca de nossa unidade – 9º BPM no tocante à
disponibilização de alojamentos para o efe�vo, pois, o prédio da sede é an�go e necessita de reformas, entre as
quais, citamos os 08 (oito) alojamentos do 9º BPM – Batalhão Arruda Câmara (Gigante das Sete Colinas). Oportuno
frisar que esse TPP visa atender não apenas os militares do 9º BPM, mas sim, os policiais que comumente são
hipotecados para atender as demandas dos eventos da região e, atender o efe�vo que reside em cidades de outros
Estados, como: Bahia, Alagoas, Paraíba, etc. Nesse ínterim, vem sendo observado que a disponibilização do espaço
de descanso para os policiais militares não está adequado devido a demanda, sendo esse um fator que afeta
diretamente a autoes�ma e sa�sfação da tropa. Destarte, a consumação deste TPP resolverá essas questões, pois,
será possível disponibilizar acomodações suficientes e adequadas aos valorosos policiais militares dessa egrégia
ins�tuição.
 
4.5. Locais que serão contemplados:
A ação contemplará os policiais militares residentes na cidade de Garanhuns, cidades circunvizinhas e de outros
Estados que servem na unidade.
 
4.6. Estratégia de implementação:
A reforma dos Alojamentos se dará por meio de aquisição dos materiais necessários ao fim almejado, os quais serão
empregados na sede do 9º BPM. Com essa ação, buscar-se-á uma melhora na qualidade de vida dos policiais
militares.
 
 
4.7. Impactos esperados:
Redução da insa�sfação em servir em nossa unidade e diminuição da problemá�ca das acomodações do efe�vo.
Além disso, esperamos proporcionar um melhor conforto e aumento de autoes�ma.
4.8. Resultados Esperados:

1. Aumentar em 30% o conforto na unidade;
2. Aumentar em 20% a autoes�ma dos policiais militares;
3. Aumentar em 50% os níveis de acomodação do efe�vo;
4. Aumentar em 20% os níveis de sa�sfação do efe�vo;
5. Aumentar em 25% na melhora do serviço prestado à população da região.

 
4.9. Formas de mensuração:
1. Ques�onário com o público interno de melhoria na sa�sfação dos usuários da unidade.
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4.10. AÇÃO 1 (Meta Geral 1)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
META GERAL 1: Reforma de 08 (oito) Alojamentos da Sede do 9º BPM.
AÇÃO 1 (meta 1): Reforma de 08 (oito) Alojamentos da Sede do 9º BPM..
INSTITUIÇÃO BENEFICIADA
DIRETAMENTE: Polícia Militar de Pernambuco - 9º BPM

RECURSO PLANEJADO:
INVESTIMENTO: R$ 0,00
CUSTEIO: R$ 65.188,65

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

Reforma de 08 (oito) Alojamentos.

INDICADORES
Art. 5º, Port. 483/2021

Aumento do número de profissionais sa�sfeitos com a estrutura de
acomodação ofertada;
Aumento da Autoes�ma;
Redução dos níveis de estresse.

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

1. Aumentar em 30% o conforto na unidade;
2. Aumentar em 20% a autoes�ma dos policiais militares;
3. Aumentar em 50% os níveis de acomodação do efe�vo;
4. Aumentar em 20% os níveis de sa�sfação do efe�vo;
5. Aumentar em 25% na melhora do serviço prestado à população da
região..
 

FORMAS DE MENSURAÇÃO Art. 13, II,
Port. 480/2021 Relatório com planilha de pesquisa de sa�sfação dos policiais militares.

 
4.11. OBJETIVOS: CONFORME A POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - PNSPDS - ART. 4°
PORTARIA 483/2021
XXII - es�mular e incen�var 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;
 
4.12. IMPACTOS ESPERADOS: ART. 7º PORTARIA 483/2021
I - diminuição da demanda por serviços de saúde pública pelos profissionais de segurança;
IV - fortalecimento do Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública.
VI – melhoria da:
a) qualidade de vida dos indivíduos, com a diminuição dos riscos à sua integridade e ao seu patrimônio;
b) qualidade de vida dos profissionais de segurança pública, notadamente na saúde �sica, mental e espiritual, bem
como na perspec�va do bem-estar social.
 
5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
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6. DADOS DO(S) RESPONSÁVEL(IS) PELA PROPOSTA
Nome Completo: PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
Posto/graduação: Tenente Coronel PM
Matrícula: 920.500-4
Função: Comandante do 9ºBPM
Lotação: 9° BPM – Batalhão Arruda Câmara
E-mail Ins�tucional: Albuquerque.paulo@pm.pe.gov.br
Telefone / WhatsApp: 87 99919-2584
 
Nome Completo: FRANKLIN RODRIGO DA SILVA
Posto/graduação: 1º TEN PM
Matrícula: 102.920-7
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Função: Chefe da Seção Administra�va/9ºBPM e Gestor de Projetos
Lotação: 9° BPM – Batalhão Arruda Câmara
E-mail Ins�tucional: Franklin.silva@pm.pe.gov.br
Telefone / WhatsApp: (87) 98111-5510

 

"Nossa Presença, Sua Segurança."


