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DECLARAÇÃO

TERMO DE PROPOSTA DE PROJETO Nº 07 - 9ª CIPM / PMPE
 

1. EIXO DE FINANCIAMENTO:

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

 

2. NOME DA META (PROPOSTA):

Aquisição de Viaturas �po Pick-up 4x4 para implantação da Patrulha Rural na 9ª CIPM.

 

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

Aquisição de 2 (duas) Viaturas �po Pick-up 4x4, cabine dupla, adaptadas para o serviço policial,
apropriadas para terrenos de di�cil acesso.

 

4. OBJETIVO:

Sanar a deficiência real da 9ª CIPM no que tange a falta de viaturas adequadas para o serviço de
patrulhamento em Áreas Rurais. O emprego de meios logís�cos adequados permi�rá que a policia militar
efetue um trabalho muito mais eficiente na  localização e erradicação do plan�o da droga, contribuindo,
assim, para que a distribuição e comercialização sejam diretamente comba�dos.

Uma vez disponibilizados os meios adequados, que proporcionem uma atuação eficiente e eficaz do
aparelho policial, traduzida na possibilidade de se deslocar até as áreas mais remotas, de interagir com as
comunidades com uma presença mais constante, man�das a capacidade de comunicação entre as
equipes e destas com as centrais de comando, espera-se inibir e coibir, com mais eficiência, o avanço das
prá�cas criminosas contra as comunidades rurais.

 

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;

......

 
Lei nº 13.675 de 11 de junho de 2018.

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

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$)

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

VALOR UNITÁRIO
ESTIMADO (R$)

VALOR TOTAL
ESTIMADO (R$)

Viatura �po
Pick-up 02 318.500,00 56.639,52 375.139,52 (SEI

nº 26381270) 750.279,04

VALOR TOTAL (R$) 750.279,04
Observações:
1. * O VALOR UNITÁRIO está composto pelo orçamento atualizado em 06/2022 (26380838);
1. ** Percentual de reajuste u�lizado corresponde ao período de Janeiro/2021 à Dezembro/2021;
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: 13/07/2022.

 

6. JUSTIFICATIVA:

A Polícia Militar do Estado de Pernambuco, Órgão Opera�vo da Secretaria de Defesa Social, antenada no
que está previsto no Planejamento Estratégico do Estado PE - 2035, onde consta a Meta de Gestão
"Criação de Patrulhas Rurais Comunitárias", está fazendo um grande esforço para rever seus processos
operacionais, aprimorando-os para poder prestar um melhor serviço a sociedade Pernambucana.

Garan�r o emprego do policial no terreno com a melhor o�mização dos recursos logís�cos e humanos, é
condição relevante na administração moderna, haja visto, as dificuldades financeiras pelas quais o Estado
vem passando ao longo dos úl�mos tempos.

Tem-se observado que o tráfico de drogas “a varejo” tem se alastrado a�ngindo cada vez mais as
pequenas comunidades muitas delas localizadas em zonas rurais das cidades, onde notadamente o
aparato policial é reduzido e, muitas vezes, até inexistente em virtude da precariedade ou inexistência de
meios materiais que permitam ações mais eficazes por parte da Polícia Militar.

Essa realidade, possibilita ao pequeno traficante desenvolver suas a�vidades ilícitas de forma menos
percep�vel aos organismos policiais, até mesmo pela pouca presença das policias nessas regiões, sendo
assim, a par�r do pequeno tráfico inicial e através da disseminação do consumo dessas drogas ilícitas nas
comunidades rurais, o tráfico se amplia, produzindo uma marginalidade mais estruturada e que acaba
por provocar o surgimento de outras modalidades criminosas (roubos, homicídios, extorsão, entre
outros) que se relacionam com o aumento da violência em sen�do amplo nas comunidades rurais, o que
termina por repercu�r, nega�vamente, nos índices do Pacto pela Vida.

A orientação hoje para enfrentar esse �po de problema, diz respeito as ações preven�vas de combate ao
plan�o, distribuição e comercialização de drogas, desenvolvidas pelo policiamento ostensivo geral que

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores
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visam causar um impacto nessa cadeia produ�va, o quê, certamente, terá reflexos nos índices de
criminalidade do Estado.

O problema relatado acima perpassa, a grosso modo, pela ausência ou pouca presença do Estado junto
às comunidades rurais, neste caso, do sistema de segurança pública, que historicamente e pelos poucos
recursos, investe pesadamente nas áreas de grande concentração demográfica, propiciando um ambiente
ideal para que traficantes aumentem sua área de influência junto as comunidades rurais.

Importante destacar que essa “escolha” do gestor público quanto ao maior inves�mento de meios nas
zonas urbanas e de grande concentração demográfica, se dá pela restrição de recursos e a “escolha”
racional do emprego dos meios disponíveis nas áreas de maior incidência criminal, esta�s�camente
falando.

 

7. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

  

 

8. DADOS DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA:

Nome Completo: Marcondes Gonçalves Ferraz

Posto/graduação: TEN CEL QOPM

Matrícula: 940301-9

Função: Comandante da 9ª CIPM

Lotação: 9ª CIPM

E-mail Ins�tucional: marcondes.ferraz@pm.pe.gov.br

Telefone / WhatsApp: 87 996569754 / 87 999514409

 
MARCELO MARTINS IANINO TEN CEL QOPM

Chefe Interino da 7ª Seção do EMG
 

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

 
______________________________________________
SEI de referência 7ª EMG: 3900000210.000789/2021-56

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Augusto Cavalcan� Xavier, em 18/07/2022, às
17:11, 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 26186137
e o código CRC 16E5E727.

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

