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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 04 – 21ºBPM / PMPE

1. TÍTULO DO TPP:

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. EIXO DE FINANCIAMENTO E RECURSO DESTINADO:

Valorização dos Profissionais de Segurança Pública e Defesa Social – VPSP, conforme Art. 2º, Inc.I, da Portaria
MJSP Nº 483, DE 09/11/2021. Inves�mento (Grupo de Despesa - 4): R$ 58.424,16 (cinquenta e oito mil,
quatrocentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos). Custeio (Grupo de Despesa - 3): R$ 3.000,00 (três
mil reais). Valor Total (Inves�mento + Custeio): R$ 61.424,16 (sessenta e um mil, quatrocentos e vinte e quatro
reais e dezesseis centavos).

 

3. METAS GERAIS PLANEJADAS:

REESTRUTURAÇÃO DO 21ºBPM Reestruturação do Campo de Futebol. 

3.1. AÇÃO 1: REESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL. Valor Total da Ação 1 da Meta em Capital (Grupo de
Despesa - 4) e Custeio (Grupo de Despesa - 3): 

 

Descrição da Despesa (custeio / G-3 + inves�mento G-4) Valor. Unitário Valor Total
 Reestruturação do Campo de Futebol R$ 128.744,61 R$ 128.744,61

VALOR TOTAL GLOBAL
 

R$ 128.744,61
 

 

4. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO DAS AÇÕES:

4.1. AÇÃO 1: REESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

4.1.1. Contextualização do problema:

O policial militar necessita de preparo �sico, tendo em vista suas diversas a�vidades, prá�ca necessária para
um bom desempenho nas ações contra a criminalidade. A prá�ca de futebol é uma das modalidades que o
condiciona a essa a�vidade fim, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, dentro do Pacto
Pela Vida - Programa do Governo do Estado, que visa o enfrentamento à falta de segurança. Existe na Unidade
um espaço, antes u�lizado para a prá�ca de futebol, mas que, devido às chuvas e a falta de condições de
manutenção, ficou sem u�lização.
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4.1.2. Análise diagnós�co do problema:

Existe, na área da Unidade, um espaço onde funcionava o campo de futebol, para a prá�ca de educação �sica
militar. Há a necessidade de reestruturação do campo de futebol, com as seguintes dimensões: 25m de
largura por 34m de comprimento, com a construção também de duas arquibancadas, que juntas totalizam
63,74m² de área construída, bem como 200m² de tela de proteção, com estrutura metálica, que visa impedir
que a bola a�nja casas da comunidade vizinha ao aquartelamento. A obra irá beneficiar os componentes da
Unidade, que tem um efe�vo previsto de 507 policiais militares, bem como componentes de outras
opera�vas, como o CBMPE e a PCPE, desta Secretaria de Defesa Social.

 

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. As condições
�sicas dos profissionais de segurança pública, fator indispensável para atender no bom desempenho da
a�vidade policial militar, dependem de preparo, treinamento, prá�cas de exercícios �sicos militares. O
21ºBPM necessita de um espaço disponível para essa prá�ca, que poderá ser uma modalidade do �po
futebol, proporcionando maiores condições de saúde e condicionamento �sico para os policiais militares
desempenharem melhor suas a�vidades laborais, que irão o�mizar o conjunto de ações do Programa Pacto
Pela Vida. Sendo assim, há necessidade de reestruturar o campo de futebol, para proporcionar maiores
condições de saúde e condicionamento �sico dos componentes desta Unidade.

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

O campo se encontra desa�vado, por não oferecer condições mínimas de prá�ca de exercícios �sicos militares
(EFM), na modalidade futebol. Sua reestruturação trará de volta a prá�ca das a�vidades de EFM, que trará
melhores condições de saúde para o efe�vo desta Unidade e melhor condicionamento �sico,
consequentemente, evitando problemas diversos de saúde, que levariam servidores à ausência do trabalho,
com redução no efe�vo do policiamento. Com essa prá�ca, os policiais militares estarão mais preparados para
o desempenho de suas a�vidades, no que refle�rá num melhor atendimento à sociedade local.

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
reestruturação do campo de futebol, localizado na retaguarda do quartel.

4.1.6. Estratégia de implementação:

A reestruturação do Campo de Futebol nesta fase se dará por meio de serviço de topografia e terraplanagem,
depois, da locação da área comtemplada, depois, da instalação do gramado, da tela de proteção, das traves e
execução da pintura, no espaço já existente da retaguarda da Unidade. A reestruturação proporcionará
melhor qualidade de vida no trabalho, cuidados com a saúde e condicionamento dos servidores da Unidade.

4.1.7. Impactos esperados:

A reestruturação do Campo de Futebol proporcionará melhor qualidade de vida dos policiais militares no
trabalho, evitando possíveis problemas de saúde e melhorando o condicionamento �sico, consequentemente,
esses servidores estarão mais preparados para o desempenho de suas a�vidades fins.

4.1.8. Resultados Esperados:

Espera-se melhor desempenho dos policiais militares, bem como evitar possíveis ausências,
indisponibilidades, desses operadores, na a�vidade fim, tendo em vista seu preparo e condicionamento �sico,
com a prá�ca de exercícios �sicos militares.

4.1.9 Formas de mensuração:

Ques�onário com o público interno da Unidade, a respeito da sa�sfação da melhoria com a reestruturação do
campo de futebol.

4.1.10. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO META GERAL:

 

META GERAL: Reestruturação do 21ºBPM 
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AÇÃO 1: Reestruturação do campo de futebol 
INSTITUIÇÃO
BENEFICIADA

DIRETAMENTE:
Polícia Militar de Pernambuco

 
RECURSO

PLANEJADO: 
 Realizar a reestruturação do campo de futebol, no período de 120 dias.

INDICADORES Art.
5º, Port. 483/2021 Reestruturação do campo de futebol

RESULTADOS
ESPERADOS Art. 6º,

Port. 483/2021

Melhor desempenho dos policiais militares, bem como evitar possíveis ausências,
indisponibilidades, desses operadores, na a�vidade fim, tendo em vista seu preparo e

condicionamento �sico, com a prá�ca de exercícios �sicos militares
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
reestruturação do campo de futebol.

 

4.1.11. OBJETIVOS:

CONFORME A POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - PNSPDS - ART. 4° PORTARIA
483/2021 Proporcionar melhor qualidade de vida no trabalho, cuidados com a saúde e condicionamento dos
servidores da Unidade.

4.1.12. IMPACTOS ESPERADOS:

ART. 7º PORTARIA 483/2021 I 

I-diminuição da demanda por serviços de saúde pública pelos profissionais de segurança;

II - aprimoramento na prestação de serviço de segurança pública;

IV - fortalecimento do Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública.

VI - melhoria:

c) da prestação de serviço de segurança pública;

 

8. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:
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9. DADOS DO(S) RESPONSÁVEL(IS) 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 Seção do EMG

 

DE ACORDO,

 

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

 

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Mar�ns Ianino, em 19/08/2022, às 21:39, 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 27279350 e o
código CRC 06CF5778.

 

"Nossa Presença, Sua Segurança."

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

