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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

 

DECLARAÇÃO

TERMO DE PROPOSTA DE PROJETO Nº 06 - DIM, DINTER I e DINTER II / PMPE

 

1. EIXO DE FINANCIAMENTO:
Fortalecimento das Instituições 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):
Aquisição de Bases Comunitárias Móvel visando a ampliação do Projeto “NOSSA PRESENÇA, SUA
SEGURANÇA” – Policiamento Comunitário Sistema KOBAN, para demais áreas da Capital, Região
Metropolitana e Interior do Estado.
 
3. OBJETO E/OU SERVIÇO A SER ADQUIRIDO E/OU CONTRATADO:
Aquisição de 06 (seis) Bases Comunitárias Móvel : 02 (duas) para DIM, 02 (duas) para DINTER I e 02
(duas) para DINTER II . 
 
4. OBJETIVO:
Reaparelhamento através da aquisição de 06 (seis) BASES COMUNITÁRIAS MÓVEL (projeto de fomento
ao policiamento comunitário com aquisição de equipamentos e viaturas) para as áreas da Capital, Região
Metropolitana e Interior do Estado, realizando as ações de prevenção à violência e à criminalidades, o
objetivo geral do presente projeto é proporcionar uma maior sensação de segurança para as comunidades
atendidas, com base no trabalho essencialmente preventivo e eventualmente repressivo, realizado pelos
Policiais Militares.
 
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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......

 

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:
 
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$)

Bases
Móvel 06 474.993,42 (SEI

nº 26561948) 84.469,08

 
559.462,50 (SEI
nº 26562019)

 

3.356.775

VALOR TOTAL (R$) 3.356.775

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Mar�ns Ianino, em 23/08/2022, às 18:42,
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 26649026
e o código CRC A6115A74.

Observações:
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 utilizado corresponde ao período de Janeiro/2021 à Dezembro/2021;
3. Os Percentuais extraídos e os valores corrigidos foram obtidos da Calculadora do Cidadão do Banco
Central do Brasil através do
Site: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?
method=exibirFormCorrecaoValores > Acessado em: 18/07/2022.
.
 
6. JUSTIFICATIVA:
6.1. O Estado de Pernambuco outrora já vivenciou algumas experiências que apontaram para a
implementação da filosofia de polícia comunitária, todavia, não lograram êxito em suas execuções. Nesta
oportunidade, de forma resumida, o enfoque será direcionado aos Núcleos Integrados de 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
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores
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Comunitários (NISC’s) e os Núcleos de Segurança Comunitária (NSC’s), ao Programa Polícia Amiga (PPA)
e a Patrulha de Bairro (PB).
6.2. Alinhamento com o planejamento de segurança pública estadual: A presente proposta trás uma
projeção em harmonia com o atual modelo de segurança pública, Pacto Pela Vida, implantado no Estado de
Pernambuco. Fortificando a relação Polícia – Comunidade, a exemplo Patrulha do Bairro e Polícia Amiga,
que onde foram implantadas deram bons resultados.
Os NISC’s e os NSC’s foram projetados em parceria com o governo federal, de modo muito similar ao
Koban japonês. Tratava-se de edificações construídas em vários bairros da Capital e Interior. Os primeiros,
com a participação de bombeiros militares, policiais civis e policiais militares. O segundo, contendo apenas
policiais militares. No início alcançaram bons resultados. Os policiais e bombeiros foram devidamente
capacitados e os primeiros núcleos começaram a apresentar resultados de queda da criminalidade e
proporcionaram maior sensação de segurança, a partir da relação estreita polícia e comunidade.
Todavia, esses postos de policiamento eram administrados pela Secretaria de Defesa Social e não pela
PMPE. O resultado foi inevitável, ingerências e divergências entre Comandantes de Batalhões, responsáveis
pela área dos núcleos e os chamados “gerentes” dos núcleos, geralmente, um Oficial Intermediário (Capitão).
Ainda, ingerências políticas no sentido de criar novos postos do gênero, sem qualquer avaliação anterior
sobre os que estavam em funcionamento e sem considerar os déficits de efetivo nos batalhões, concorreram
substancialmente, dentre outros fatores, para o fracasso do projeto.
O Programa Policia Amiga (PPA), idealizada no ano de 2009, também foi resultado de um convênio com a
SENASP, onde foram adquiridos veículos policiais (viaturas e motocicletas). Porém, diferentemente do
programa anterior, e, muito receoso de que houvesse uma repulsa por parte da corporação, intencionou não
trabalhar com bases fixas, à semelhança do sistema Koban. Optou, no entanto, por Bases Móveis, as quais se
constituíam em pequenos veículos (dificuldade de acomodação para atendimento público) e não foram
efetivamente implantadas. No início do programa, com o apoio do Programa Governo Presente, contribuiu
para a queda dos índices de criminalidade nas poucas localidades em que foi implantado. Assim sendo,
esbarrou nas suas próprias limitações, uma vez que houve uma grande demora para a sua efetivação. Os
veículos foram sendo paulatinamente utilizados como guarnições ordinárias, e atualmente, a maioria se
encontra realizando outras atividades diversas da planificada no programa, e outras, não apresentam sequer
condições de uso, inclusive, algumas são utilizadas para instruções de abordagem para cursos de formação.
Paralelamente, os comandantes de OME’s de Área concentraram-se em atuar operacionalmente na redução
de CVLI’s, por meio de operações e ações de repressão, não restando efetivo para emprego no PPA.
A Patrulha de Bairro (PB) foi uma remontagem do trabalho da polícia militar desenvolvido em meados dos
anos 80. Na nova versão, iniciada no ano de 2012, a metodologia de trabalho apontava inicialmente para uma
atuação mais próxima dos policiais militares, com a atuação destes em rondas e paradas estratégicas.
Contudo, por não ter efetivo para disponibilizar exclusivamente para esse serviço, cometeu o erro de utilizar
policiais de localidades diversas das áreas de atuação, em sua maioria, os quais, além de não terem
assimilado à filosofia de polícia comunitária, não tinham comprometimento com a localidade em que
estavam inseridos, o que perdura até os dias atuais.
6.3. Razões para que o problema seja alvo de intervenção: Tem-se uma perspectiva de contribuir com a
política de segurança pública de enfrentamento a violência do estado de Pernambuco, Pacto Pela Vida, por
meio da institucionalização e padronização de procedimentos e de ações preventivas de caráter comunitário,
a partir do desenvolvimento de ações policiais nas unidades da Capital Pernambucana, Região Metropolitana
e de cidades do interior com maiores índices de criminalidade. Trazendo assim ganhos na qualidade de
atendimento da PMPE para com a sociedade, quebra de paradigmas entre polícia e sociedade, um melhor
atendimento e a redução referentes aos delitos tidos como menos graves. 
6.4.Locais que serão contemplados: Com a perspectiva de ampliação do Policiamento comunitário –
Sistema Koban, pretende-se que cada OME do Estado seja contemplada com uma Base Móvel, a exceção
daquelas que já possuem uma Base do Sistema Koban. Desta feita a distribuição de locais a receberem cada
base está em conformidade à tabela abaixo:

DIRETORIA OME CIDADE BAIRRO

DIM 12ºBPM Recife Várzea

13ºBPM Recife Ipu�nga/Cordeiro
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16ºBPM Recife Santo Amaro

26ºBPM Igarassu Agamenon

DINTER I

2º BPM Nazaré da Mata Centro

9º BPM Garanhuns Centro

10º BPM Palmares Centro

15º BPM Belo Jardim Centro

21º BPM Vitória de Santo Antão Centro

22º BPM Surubuim Centro

24º BPM Santa Cruz do Capibaribe Centro

3ª CIPM Goiana Centro

5ª CIPM Gravatá Centro

6ª CIPM Limoeiro Centro

8ª CIPM Pesqueira Centro

10ª CIPM Tamandaré Centro

11ª CIPM Lajedo Centro

DINTER II 3ºBPM Arcoverde Centro

5ºBPM Petrolina José Maria e João de Deus

7ºBPM Ouricuri Centro

8ºBPM Salgueiro Centro

14ºBPM Serra Talhada Centro
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23ºBPM Afogado da Ingazeira Centro

1ªCIPM Balem de São Francisco Centro

2ªCIPM Cabrobó Centro

4ªCIPM Petrolândia Centro

7ªCIPM Santa Maria da Boa Vista Centro

9ªCIPM Araripina Centro

 
6.5. Estratégia de implementação: Toda dinâmica de implementação está contida na DIRETRIZ DE
PLENEJAMENTO Nº 3ªEMG - 71/2019, que regula acerca das ações relacionadas à implementação do
policiamento comunitário – SISTEMA KOBAN, no estrado de Pernambuco.
6.6. Resultados Esperados: 
Para tanto, postula-se que seja orientado pelo Sistema Koban Japonês, e assim, espera-se com esse projeto
alcance como resultados mais expressivos:
a) a quebra de paradigmas entre polícia e sociedade a partir da educação (ensino por meio de cursos,
palestras, eventos etc.);
b) a aproximação da polícia militar das comunidades atendidas;
c) a mudança do modelo de policiamento nas áreas atendidas, migrando do modelo tradicional para o modelo
comunitário;
d) atividades pedagógicas envolvendo policiais e residentes dessas localidades;
e) a ausência de delitos mais graves;
f) a redução de crimes e da violência nas localidades;
g) o melhor atendimento e a redução referentes aos delitos tidos como menos graves;
h) o monitoramento constante pela PMPE, SEPLAG e SDS, com análise de indicadores que direcionem o
trabalho;
i) a valorização profissional dos policiais atuantes no projeto;
j) a disseminação gradativa e sedimentada da Polícia Comunitária, por parte do Governo do Estado, da
Secretaria de Defesa Social, do Comando Geral da Corporação, dos Comandos de OME’s.
7. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:
 
7.1. BASE MÓVEL
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8. DADOS DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA:
Nome Completo: Eduardo  Henrique Scanoni do Couto
Posto/graduação: MAJ QOPM
Matrícula: 980289-4
Função: Coordenador de Polícia Comunitária
Lotação: DASDH
E-mail Institucional: feduardo.scanoni@pm.pe.gov.br
Telefone / WhatsApp: (81) 98896-1910
 
 

MARCELO MARTINS IANINO - Ten Cel QOPM

Chefe Interino da 7ª EMG

 

De ACORDO,

 

EVALDO ROQUE DOS SANTOS SOBRINHO - CEL QOPM

Chefe do Estado-Maior Geral

"Nossa Presença, Sua Segurança."


