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DECLARAÇÃO

TERMO DE PROPOSTA DE PROJETO Nº 09 - DINTER II E DIRESP / 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):

Ações Preven�vas e Repressivas através do Patrulhamento Ostensivo Motorizado com uso de
embarcações, em áreas ribeirinhas das OMES da DINTER II e DIRESP suas consequências nos protocolos e
índices estabelecidos pelo Programa Pacto pela Vida.

 

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

 Aquisição de 07 (sete) Motor de Popa 4 Tempos, 07 (sete) Carreta p/ embarcação, 07 (sete) Bote Inflável
e 70 (setenta) Coletes Salva Vidas.

 

4. OBJETIVO:

Demonstrar a necessidade da realização de ações de Patrulhamento Ostensivo Motorizado com uso de
embarcações nas áreas ribeirinhas das OMEs da DINTER II com áreas de responsabilidade limitadas pelo
Rio São Francisco; Bem como o recobrimento do policiamento com o apoio do BEPI (Batalhão
Especializado de Policiamento do Interior); Analisar a falta de atuação da Polícia Militar de Pernambuco
em áreas ribeirinhas banhadas pelo Rio São Francisco, principalmente ilhas, e descrever as suas
consequências para o crescente aumento do uso dessas localidades para cul�vo e tráfico de drogas
(maconha), esconderijo de armas de fogo e homizio de criminosos; Demonstrar a importância da
aquisição e uso de embarcações náu�cas nas ações de Patrulhamento Ostensivo Motorizado por parte do
BEPI, 5º BPM, 1ª CIPM, 2ª CIPM, 4ª CIPM e 7ª CIPM limitadas pelo Rio São
Francisco, proporcionando maior segurança à população.

 

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;
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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;

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 (CUSTEIO / G-3)

OBJETO QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO* (R$)

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

VALOR UNITÁRIO
ESTIMADO

CORRIGIDO (R$)

VALOR TOTAL
ESTIMADO (R$)

 
Colete Salva

Vida.
 
 

70 386,45 (SEI
nº26517766 ) 50,13 436,58(SEI nº 26518595) 30.560,6

VALOR TOTAL (R$) 30.560,6
 

QUADRO DE DESPESA (INVESTIMENTO / G-4)

OBJETO QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO* (R$)

IGP-M (FGV) =
17,78%*** (R$)

VALOR UNITÁRIO
ESTIMADO (R$)

VALOR TOTAL
ESTIMADO (R$)

 
Motor de Popa

4 Tempos
 
 

07 36.503,14(SEI
nº 26733614) 6.491,43 42.994,57(SEI

nº 26735574) 300.961,99

Carreta p/
embarcação 07 22.752,94(SEI

nº 26733417) 4.046,20 26.799,14(SEI
nº26736806) 159.270,58

 
Bote Inflável

 
07 74.749,40(SEI

nº 26732929) 13.292,84 88.042,24(SEI
nº26738859) 616.295,69

VALOR TOTAL (R$) 1.076.528,27
VALOR TOTAL GLOBAL G-3 + G-4 (R$) 1.107.088,87

Observações:
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1. * O VALOR UNITÁRIO é composto pelos orçamentos anexados e atualizados pela Calculadora do
Cidadão para o mês de 06/2022;

2. ** Percentual de reajuste u�lizado corresponde ao período de Junho/2021 à Junho/2022;

3. ***Percentual de reajuste u�lizado corresponde ao período de Janeiro/2021 à Dezembro/2021;

4. 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: 21 e 28/07/2022.

 

6. JUSTIFICATIVA:

A DIRETORIA INTEGRADA DO INTERIOR II (DINTER II), sediada no Município de Serra Talhada, possui sob
sua subordinação 11 OMEs distribuídas em 08 Áreas Integradas de Segurança do Programa Pacto pela
Vida (AIS), localizadas no Sertão do Estado, em subáreas denominadas Sertão do São Francisco, Sertão do
Araripe, Sertão do Pajeú, Sertão de Itaparica e Sertão do Moxotó. No Sertão do São Francisco estão
sediados o 5º BPM (Petrolina), 7ª CIPM (Santa Maria da Boa Vista), 2ª CIPM (Cabrobó) e no Sertão de
Itaparica, a 1ª CIPM (Belém do São Francisco) e 4ª CIPM (Petrolândia), todas com áreas de fronteira com
o Estado da Bahia, cujas divisas são limitadas pelo mencionado “Rio da Integração nacional”. As OMEs
Ribeirinhas estão inseridas nas AIS 22, 25 e 26, tendo os Municípios de Petrolina, Lagoa Grande, Santa
Maria da Boa Vista, Orocó, Cabrobó, Itacuruba, Belém do São Francisco e Petrolândia banhados pelo Rio
São Francisco. Segundo dados do Núcleo de Gestão por Resultados (NGR-SDS), as OMEs Ribeirinhas têm
apresentado nos úl�mos anos os maiores índices do Estado de Pernambuco em apreensões de maconha
(Cannabis Sa�va Lineu) pronta para o narcotráfico bem como na erradicação de plan�os da mesma
droga. Quanto a apreensões de maconha, as OMEs somaram, em 2020, o total de 3.751,739 Kg da droga,
se igualando ao total de apreensões de todas as demais 13 Áreas Integradas de Segurança do interior do
Estado (DINTER I e DINTER II) e correspondendo a 86% das apreensões na área da DINTER II.  

Ainda segundo o NGR-SDS, as OMEs Ribeirinhas �veram, no ano de 2020, um aumento de 777% nas
apreensões de maconha em relação ao ano de 2019, crescimento este que superou o aumento alcançado
por todas as demais OMEs do interior do Estado (DINTER I e DINTER II), que foi da ordem de 391%
(ANEXO I- tabela 1.0).  Segundo dados da Subseção de Análise Criminal e Esta�s�ca (SACE) da DINTER II,
no tocante a erradicação de plan�os de maconha no ano de 2020, as AIS 22,25 e 26 foram responsáveis
por 94% das erradicações na DINTER II, sendo erradicados por estas OMEs 1.100.400 pés, de um total de
1.170.770. Com esses dados consta-se que foram 16 vezes mais pés de maconha erradicados nas AIS
Ribeirinhas em comparação com as demais 05 AIS da DINTER II (ANEXO I- tabela 2.0). Associados ao
tráfico de drogas estão o uso e o comércio ilegal de armas de fogo, in�mamente ligados e
esta�s�camente comprovados como principais mo�vadores e objeto u�lizado na prá�ca dos Crimes
Violentos Letais Intencionais (CVLI) come�dos nas AIS 22, 25 e 26, no ano de 2020, sendo o CVLI um dos
principais indicadores da violência do Programa Pacto pela Vida. Segundo dados do NGR-SDS, 64,5% dos
CVLI ocorridos nas AIS 22, 25 e 26, no ano 2020, foram pra�cados com uso de armas de fogo e 70%
�veram como mo�vação a a�vidade criminal com ênfase para os crimes de tráfico e roubo/furto (ANEXO
I- tabela 3.0). Fatores hidrográficos como a existência de mais de 38 ilhas habitadas e outras dezenas não
habitadas situadas nos 247 Km de Rio São Francisco (foto 1.0), entre os  Municípios de Petrolina e
Petrolândia, a ausência de ações policiais preven�vas e repressivas causada pela dificuldade de acesso a
essas áreas ribeirinhas por parte das forças policiais, além de uma cultura de apologia ao enriquecimento
ilícito com o advento da modalidade Criminal denominada “Novo Cangaço” com ações criminosas de
roubo e explosão contra ins�tuições financeiras, têm como consequência o crescimento da a�vidade
criminal nas áreas ribeirinhas e dificuldade no combate e enfrentamento ao crime o que tem tornado
essas áreas cada vez mais locais de refúgio de criminosos e pontos estratégicos para o cul�vo e
armazenamento da principal droga comercializada na região chamada de “Polígono da Maconha”. De
acordo com a análise dos dados da Delegacia de Polícia Federal de Salgueiro-PE, responsável pela
Coordenação e Controle das Operações de combate ao cul�vo de drogas ilícitas na área situada entre os
Municípios de Santa Maria da Boa Vista e Petrolândia, no ano de 2019 foram localizados e erradicados
807.690 pés de maconha, sendo, 414.256 pés erradicados em Ilhas do São Francisco e 393.434 pés

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores
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erradicados no Con�nente (ANEXO I - tabela 4.0), o que demonstra um grande volume de maconha
sendo cul�vado e posto no tráfico, na região em epígrafe. Comparando os dados da Polícia Federal com
os dados da DINTER II, concluímos que, apesar da Polícia Federal possuir e u�lizar os meios e
equipamentos adequados para a consecução de operações dessa natureza (embarcações, aeronaves e
drones), as ações realizadas pelas OMEs ribeirinhas mesmo sem os meios necessários, têm se destacado
pelos excelentes resultados, demonstrando que há um vasto campo de atuação a ser ocupado pelas
forças policiais no Sertão do Estado.

O Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI), subordinado a Diretoria Integrada
Especializada (DIRESP), sediado na cidade de Custódia, possui atuação em todas as regiões do sertão
pernambucano, com lançamento de 05 (cinco) equipes no recobrimento e apoio as OMEs ribeirinhas,
atuando ordinariamente nas AIS 22 e 25, bem como em ações extraordinárias na AIS 26, em conjunto
com a Polícia Federal realiza operações de busca, apreensões e erradicação de maconha em todo o
interior do estado, como exemplo a OPERAÇÃO FUSARIUM, o qual  auxilia as OMEs aqui elencadas no
combate a esta modalidade criminosa. O referido batalhão especializado também realiza treinamentos
específicos para a PMPE órgãos opera�vos da SDS, coirmãs e forças armadas, u�lizando embarcações
para tal fim nas águas do São Francisco sendo imprescindível possuir embarcação e material suficiente
para garan�a de salvamento e realização de manobras no decorrer do treinamento das operações
ribeirinha.  

É nesse contexto que estão inseridos o 5º BPM, 7ª CIPM, 2ª CIPM, 1ª CIPM, 4ª CIPM e o BEPI, unidades
operacionais da PMPE responsáveis dentre outras missões, pelo planejamento operacional e lançamento
do policiamento ostensivo preven�vo e repressivo em 08 Cidades ribeirinhas do interior do Estado, Áreas
Integradas de Segurança Pública de grande importância para o Estado e para o Programa Pacto pela Vida,
com extensão territorial de 14.440,126 Km², o que corresponde a 35% da área total da DINTER II e uma
população de 563.116 habitantes, bem como, todas as Unidades da Dinter II (5ºBPM, 1ªCIPM, 2ªCIPM,
4ªCIPM e 7ªCIPM) e BEPI, possuem garagens compa�veis para a guarda e manutenção da embarcação,
motor e carreta.

Concernente à manutenção preven�va das embarcações e carretas, os próprios Policiais Militares das
OMEs contempladas, farão a aludida manutenção, haja vista estará realizando limpeza diária e após as
u�lizações das mesmas, conforme orientações do fabricante (con�da no manual de instruções), ou seja,
não haverá custos para as mencionadas tarefas de conservação e a manutenção preven�va dos motores
HP 40 de 4 tempos, o custo para a realização de troca óleo, limpeza de bicos injetores, serão realizados a
cada 40 horas de u�lização e/ou 06 (seis) meses, com valor médio de R$350,00 (trezentos e cinquenta
reais), referente à óleo, materiais de limpeza de injetores e mão de obra. 

Diante do exposto, o presente TPP busca a aquisição, via fundo de Segurança Pública, de embarcações,
sistemas de propulsão, carretas de transporte de embarcação e coletes salva-vidas, equipamentos
básicos obrigatórios para a implementação de ações preven�vas e repressivas de enfrentamento aos
crimes violentos em áreas ribeirinhas, no âmbito do programa Pacto pela Vida do Governo do Estado de
Pernambuco, sem os quais se torna inviável o emprego de efe�vo policial nesse �po de ambiente
caracterizado pela dificuldade de acesso, aumentando assim de forma significa�va o campo de atuação
das OMEs dentro de suas áreas de responsabilidade territorial. Para tanto, se faz necessário além do
reaparelhamento e aquisição dos equipamentos obrigatórios, prever o devido treinamento aos policiais
militares envolvidos na missão cons�tucional, principalmente quanto a habilitação e uso adequado dos
recursos materiais. Como se trata da aquisição de embarcações e sistemas de propulsão para a u�lização
em ações policiais, é primordial a habilitação do recurso humano para a condução das embarcações do
Estado, feito através do Curso Especial para Tripulação de Embarcações do Estado no serviço Público
(CETSP), ministrado pela Marinha do Brasil, através da Capitania dos Portos sediada em Juazeiro-BA,
divisa com Petrolina-PE, mediante acordo de cooperação entre os entes envolvidos. Quanto ao efe�vo
policial ser empregado nas missões, todas as OME da DINTER II possuem Grupamento de Apoio Tá�co
I�nerante (GATI) composto por Policiais Militares com treinamento básico para atuação nesse �po de
ambiente e para a missão a que se propõe o uso dos equipamentos aqui elencados especificadamente.

 

6.1. RESULTADOS ESPERADOS:
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1. Sucesso no cumprimento das missões de enfrentamento ao crime organizado, em especial ao
tráfico de drogas no Sertão do Estado, e promoção da ordem pública em conformidade com o Art.
144 da Cons�tuição Federal – A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de
todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio. 

2. Garan�a com eficiência e eficácia, no atendimento às demandas de combate à criminalidade
violenta, através de ações preven�vas ou repressivas, garan�ndo maior segurança pública e
sa�sfazendo os anseios das populações ribeirinhas do Rio São Francisco, tudo em consonância com
os obje�vos e metas estabelecidas pelo Programa pacto pela Vida.     

3. Oferecer os recursos materiais adequados ao cumprimento da missão específica em áreas de di�cil
acesso, garan�do maior segurança e conforto ao efe�vo policial militar, essenciais ao êxito das
missões;

4. Habilitar pilotos (Policiais Militares) de embarcações, pois as cinco Unidades da Dinter II (5ºBPM,
1ªCIPM, 2ªCIPM, 4ªCIPM e 7ªCIPM), não possuem Policiais Militares habilitados, no entanto,  um
contato futuro por parte destas OMEs com a Capitania dos Portos, Juazeiro - BA, irá ins�tuir turmas
com o efe�vo. Somente o BEPI atualmente possui pilotos habilitados para u�lizarem embarcações.

 

 6.2. INDICADORES:

1. Aumento no atendimento das demandas de combate à criminalidade e intervenção em ocorrências
policiais, em áreas de di�cil acesso, tanto de forma preven�va quanto repressiva, em relação à
situação atual;

2. Fim da necessidade de solicitação e u�lização de embarcações, sistemas de propulsão e
equipamentos obrigatórios de co-irmã, para o atendimento e intervenção em demandas
reprimidas voltadas ao combate ao tráfico de drogas e demais crimes nas áreas ribeirinhas.

3. Aumento da segurança e conforto da tropa durante a realização das ações policiais,
proporcionando uma resposta mais eficaz e melhor desenvoltura no terreno.

 

7. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:
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8. DADOS DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA:

Nome Completo: Alessandro Lopes Bezerra

Posto/graduação: Major QOPM

Matrícula: 970028-5

Função: Comandante

Lotação: 2ª CIPM

E-mail Ins�tucional: alessandro.bezerra@pm.pe.gov.br

Telefone / WhatsApp: (87) 9 9620 2202

 
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
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______________________________________________
SEI de referência 7ª EMG:TEMPLATE:15501024

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Mar�ns Ianino, em 30/07/2022, às 07:02,
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 26497798
e o código CRC 267B8524.

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

