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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 (TPP) Nº 016 - 25º BPM, 9º BPM, 4ª CIPM, CIPMOTO E CIPOMA / PMPE

1.

EIXO DE FINANCIAMENTO:

Portaria MJSP nº 630, de 27 de novembro de 2020, a qual regulamenta o incentivo financeiro das ações de Enfrentamento à
Criminalidade Violenta, no âmbito da Política Nacional de Segurança Pública, que deverá nortear o interesse do Estado nas ações a serem custeadas
com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública.
2.

NOME DA PROPOSTA/TITULO DA AÇÃO:
Projeto Piloto de Sistema de Videomonitoramento nas Unidades do 25º BPM, 9º BPM, CIPMOTO e CIPOMA.

3.

OBJETIVO:

A presente proposta tem como objetivo proteger o patrimônio e garantir a proteção e integridade física dos militares que trabalham
nestas Unidades, da sociedade civil que comumente frequenta o recinto militar, bem como, fortificar os pontos sensíveis e vulneráveis, filmando e
gravando imagens das instalações e áreas de acesso, possibilitando um alto grau de alcance, o que permitirá uma facilidade maior no processo
investigatório em caso de necessidade.
Subsidiar o efetivo desses Batalhões no aumento do controle de acesso em diversas áreas das unidades, aumentar a segurança do
policiais que trabalham nestas OME´s, inibindo ações de meliantes e ou quadrilha organizadas, como também, aumentar a segurança do armamento,
viatura e equipamentos que estejam guardados e custodiados em suas respectivas sedes.
4.

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

Unidade

Objeto

QTD (Kit)

25º BPM

KIT CFTV: 12 (doze) micro-câmeras com lentes de 2,8 mm; 01 (um) DVR 12 CANAIS; 01 (um) HD para
gravação de vídeos 04 (quatro) Terabytes; 01 monitor TV 32”; 01 (um) mouse; 04 (quatro) fonte de 12 vdc
de 5A; 600 (seiscentos) metros de Cabo LAN, 04 vias, 100% cobre; 20 (vinte) Balun Passivo; Instalação e
acessórios para instalação (suporte, conectores, caixas, parafusos, suportes, tomadas) e Instalação.

01

R$ 23.160,00

01

R$ 24.920,00

01

R$ 24.920,00

01

R$ 24.920,00

01

R$ 24.920,00

9º BPM
CIPMOTO
CIPOMA

KIT CFTV: 16 (dezesseis) micro-câmeras com lentes de 2,8 mm; 01 (um) DVR 16 CANAIS; 01 (um) HD para
gravação de vídeos 04 (quatro) Terabytes; 01 monitor TV 32”; 01 (um) mouse; 04 (quatro) fonte de 12 vdc
de 5A; 600 (seiscentos) metros de Cabo LAN, 04 vias, 100% cobre; 20 (vinte) Balun Passivo; Instalação e
acessórios para instalação (suporte, conectores, caixas, parafusos, suportes, tomadas) e Instalação

4ª CIPM
VALOR TOTAL

5.

R$ 122.840,00

ENQUADRAMENTO FINANCEIRO:

RECURSOS – DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTO

6.

Valor Total

R$ 122.840,00

JUSTIFICATIVA

Dentre as ações multidisciplinares de combate e redução da criminalidade, está a modernização e o reaparelhamento das instituições
de segurança, uma vez que o cenário nacional aponta que as instituições de segurança são alvos de quadrilhas e grupos de delinquentes que tentam
invadir, roubar e destruir as instalações físicas das OMEs. Assim, a modernização e instalação de equipamentos de segurança eletrônica são
indispensáveis para a proteção das instalações físicas do quartel e segurança do policiamento que nele trabalha. O perfeito funcionamento das
unidades operacionais é de extrema importância para Segurança Pública em todo o Estado, desta forma o videomonitoramento é essencial para o
pleno funcionamento dos quartéis, visto que nas unidades militares encontram-se pontos sensíveis e/ou vulneráveis, tais como o material bélico e a
central de rádio comunicação.
https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=21444459&infra_siste…
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Oportuno destacar que o pleito em comento coaduna com os ditames constantes na Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, a qual cria
a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS) e institui o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), com a finalidade 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 articulação com a sociedade; em seu Art.
9º, § 2º, Inc. V, tem-se como integrante operacional do SUSP contemplado por este Termo de Proposta de Projeto – TPP, a Polícia Militar de
Pernambuco.
O termo de proposta de projeto visa a proteção da vida e do patrimônio público, o fortalecimento das Instituições de Segurança Pública
e a preservação do bem-estar social dos servidores públicos que compõem essas importantes instituições no âmbito do programa de governo
estadual Pacto Pela Vida. Destarte, a contemplação do pleito trará uma diminuição no emprego operacional voltado para a segurança interna e, com
isso, um desempenho maior na atividade-fim voltada à satisfação na segurança da sociedade.
O monitoramento por meio de circuito de câmera proporcionará ao policial uma ferramenta que o possibilitará observar todos os
arredores e acionar o apoio em caso de necessidade, inibindo quaisquer ações criminosas, aumentando o bem-estar e a sensação de segurança
daqueles que estão desempenhando suas atividades no interior dos Batalhões.
6.1.

RESULTADOS ESPERADOS

6.1.1.
Melhorar a segurança do aquartelamento e diminuir a quantidade de efetivo empregado na guarda do quartel, aumentando a
disponibilidade para o policiamento ostensivo preventivo.
6.1.2.

Proporcionando maior cobertura para os policiais responsáveis pela segurança interna;

6.1.3.
Aumento da visibilidade da área do aquartelamento, sendo instalado no corpo da guarda um monitor com visualização de todas as
câmeras instaladas;
6.1.4.

Observação e gravação de imagens dos acessos do Quartel e das áreas de circulação;

6.1.5.

Possibilidade de visualização do estacionamento das viaturas;

6.1.6.

Inibir ações de mal feitores;

6.2.

INDICADORES

6.2.1.

Assegurar a integridade física dos policiais lotados nas Unidades e as instalações do quartel;

6.2.2.

Resguardar e proteger os bens móveis custodiados e material carga dos Batalhões;

6.2.3.

Monitoramento de aproximação de pessoas que se aproximam do aquartelamento;

6.2.4.
da unidade.

Identificação de pessoas em atitudes suspeitas próximo ao quartel, bem como, observação dos veículos que estacionam nos arredores

7.

METAS

7.1.

Redirecionamento de parte do efetivo da guarda do aquartelamento para a atividade operacional ;

7.2.

Aumento de 85% na segurança das instalações físicas das sedes das Unidades que serão contempladas após a execução do Projeto;

7.3.

Redução de 30% do emprego de efetivo da guarda do quartel;

7.4.
Monitorar através da tecnologia os espaços internos e externos, sendo um mecanismo a ser utilizado para tornar mais eficiente e eficaz
a segurança do quartel;
7.5.

Facilitar o controle de acesso de pedestre e veículo;

7.6.

Maior controle de acesso ao interior do prédio onde está instalada.

8.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Em anexo (doc. SEI nº 18057069)

9.

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA
Nome Completo: ANTONIO RICARDO ANDRADE CASTELO BRANCO
Posto/graduação: MAJOR
Matrícula: 950692-6
Função: COMANDANTE
Lotação: 25º BPM
E-mail Institucional: ricardo.castelobranco@pm.pe.gov.br
Telefone / WhatsApp: (81) 99976-6823
Nome Completo: FRANKLIN RODRIGO DA SILVA
Posto/graduação: 2° TEN QOAPM
Matrícula: 102.920-7
Função: Fiscal Administrativo
Lotação: 9º BPM
E-mail Institucional: franklin.silva@pm.pe.gov.br
Telefone / WhatsApp: (87) 98111-5510
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Nome Completo: FÁBIO JOSÉ BATISTA DE SOUZA
Posto/graduação: TEN CEL QOPM
Matrícula: 940.242-0
Função: Comandante do 9º BPM
Lotação: 9º BPM
E-mail Institucional: fabio.batista@pm.pe.gov.br
Telefone / WhatsApp: (81) 99618-1374
Nome Completo: VALDIR AGOSTINHO DO NASCIMENTO
Posto/graduação: 2º TEN QOAPM
Matrícula: 103461-8
Função: CHEFE DA SEÇÃO ADMINISTRATIVA
Lotação: CIPMoto
E-mail Institucional: valdir.nascimento1@pm.pe.gov.br
Telefone/ whatsApp: (81) 98819-7521
Nome Completo: RILDO AUGUSTO DOS SANTOS
Posto/graduação: CAPITÃO
Matrícula: 940283-7 Função: Chefe da 4ª SEÇÃO
Lotação: 1ª CIPOMA
E-mail Institucional: rildo.augusto@pm.pe.gov.br
Telefone / WhatsApp: (81) 98603-4111
MARCELO MARTINS IANINO - TC QOPM
Chefe Interino da 7ª EMG

Por ordem,
GUSTAVO FARIAS MAGALHÃES - CAP PM
Chefe da Seção de Monitoramento da 7ª EMG
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Farias Magalhães, em 21/10/2021, às 12:49, conforme horário oficial de Recife, com fundamento
no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 18052251 e o código CRC ED2C6FC3.
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