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PALAVRA DO GOVERNADOR
Quando assumimos o governo do Estado, em 16 de
fevereiro de 2018, deixamos claro que a nossa
prioridade máxima seria a preservação da vida, que
ocorre principalmente por meio do trabalho
desenvolvido nas áreas de Segurança Pública e
Saúde. Esse esforço concentrado gerou resultados.
Vimos, nos últimos meses, uma redução drástica
nos índices de criminalidade em Santa Catarina,
notadamente homicídios e roubos, os crimes que
mais preocupam os cidadãos e contribuem para
aumentar a sensação de insegurança. Em nossa
gestão, a Segurança Pública avançou em capacidade
e competência a partir de investimentos em
tecnologia, capacitação, equipamento e
inteligência. Foram empregados mais recursos que
no ano anterior, e também optamos pela
valorização dos nossos prossionais do setor.
Nossas escolhas foram sempre técnicas, a começar
pela escolha da cúpula da Secretaria, e jamais
colocamos a política à frente do bem comum. No
entanto, se fôssemos comparar o combate à
criminalidade a uma prova de atletismo, ele seria
uma maratona — e não uma prova de velocidade.
Não adianta correr na frente por um tempo se não
houver fôlego para garantir resultados no médio e
longo prazo. É nesse contexto que desenvolvemos o
Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa
Social. Para que sejam de fato efetivas, as ações
públicas de enfrentamento ao crime precisam ser
políticas de Estado, não de governo. O nosso Plano
Estadual tem a função de ser justamente um guia
para a atuação das nossas forças de segurança nos
próximos dez anos, independentemente de quem
esteja no comando do Executivo. A sua execução
garantirá que as atitudes operacionais do Estado
sejam pautadas em cima de um planejamento
rigoroso, que pode ser modicado conforme as
circunstâncias. O principal objetivo deste
documento é garantir que, ao longo da próxima
década, Santa Catarina continue a ser um dos
Estados mais seguros da nação, e que a redução da
criminalidade seja perene. A Segurança Pública não
se limita apenas à preservação de vida e do
patrimônio; trata-se também de uma questão de
desenvolvimento econômico e social. Ao analisar
onde irá investir o seu dinheiro, seja para abrir uma

fábrica ou um comércio, o empreendedor olha
atentamente para a questão da segurança — ou a
falta dela. Ao longo de mais três décadas de vida
pública, eu pude acompanhar a instalação de
inúmeras empresas em solo catarinense, e os
empresários sempre nos condenciavam que os
índices relativos à criminalidade tinham pesado
na decisão. O mesmo vale para o Turismo. Na
hora de escolher onde passar as férias, o turista
também leva em conta a segurança do destino.
Não tenho dúvidas de que a excelência das nossas
forças, que será ampliada com o Plano Estadual,
teve papel de destaque para sermos escolhido por
11 vezes seguidas o melhor destino turístico do
país.Não resta dúvida que os desaos são muitos.
A Segurança Pública é uma atribuição quase que
exclusiva dos Estados, justamente os entes
federativos que foram mais pressionados pela
crise econômica que afetou e ainda deixa marcas
no Brasil. As contratações, tão necessárias para as
corporações e para a sociedade, estão cada vez
mais difíceis de serem realizadas. Nesse cenário,
que foi levado em consideração na elaboração
deste documento, o uso da tecnologia, aliado à
inteligência, se torna imprescindível para alcançar
os resultados esperados pela população. Atuar em
sintonia com os anseios populares é um mantra
que não pode jamais ser esquecido pelo gestor
público. Por m, destacamos outro ponto crucial
para o avanço da paz social: a integração de todos
os atores de papel relevante na segurança pública.
Esse plano estadual internaliza algo que nosso
governo preconizou desde o primeiro dia, na
gura do secretário Alceu de Oliveira Pinto
Júnior, a quem sou muito grato pela concepção
desse documento. Em todas as áreas, seja no
serviço público ou privado, planejamento é uma
etapa fundamental para o sucesso operacional. O
que estamos fazendo é trabalhá-lo também no
longo prazo. A sociedade, com razão, exige
respostas e entrega de resultados. Não temos o
direito de falhar.

Eduardo Pinho Moreira
GOVERNADOR DE SANTA CATARINA
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Na concepção deste Plano deu-se ênfase às
seguintes Diretrizes: proteção à vida, buscandose a redução das mortes violentas, da
vitimização de agentes de segurança e da
letalidade policial, da violência contra à infância
e à juventude, da violência contra às mulheres e
dos crimes praticados pelo preconceito;
proteção ao patrimônio; enfrentamento ao
crime organizado e combate ao tráco de drogas
e de armas; segurança das fronteiras e divisas;
realização de operações integradas de grande
porte; segurança no trânsito; proteção ao meio
ambiente; prevenção de sinistros e salvamento
de pessoas; articulação interinstitucional,
especialmente com a Defesa Civil, com a Justiça
e Cidadania, com a Assistência Social, com a
Educação e com a Saúde; interação com a
sociedade; investimento no capital humano com
adequação do efetivo, saúde dos prossionais da
segurança e capacitação; logística e inovação
tecnológica; atividade de inteligência policial; e
atividade correcional e de ouvidoria.
Serão desenvolvidas ações bianuais em um
período de dez anos (Plano Decenal), com
indicadores a serem avaliados
permanentemente pelo Gabinete de Gestão
Integrada Estadual da Secretaria de Estado da
Segurança Pública (GGI-E), tornando possível o
seu realinhamento sempre que necessário e sob
a tutela do Conselho Estadual de Segurança
Pública e Defesa Social, criado também por uma
nova exigência legal.
Os objetivos estratégicos do Plano estão
divididas em quatro dimensões: a criminal, com
ações de segurança secundária (repressivas e de
redução das oportunidades criminosas); a
operacional, com ações no campo da segurança
primária (educativas, preventivas e de prestação
de serviços); a dimensão da integração, com
ações de cunho interinstitucionais e ações no

campo prisional (segurança terciária) e de
integração com a sociedade; por último, a
dimensão estrutural, com investimentos em
capital humano, logística e inovação tecnológica,
desenvolvimento da atividade de inteligência
policial e atividades correcionais.
Essas atuações serão alinhadas com as políticas
do Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP)
e com o Plano de Desenvolvimento de Santa
Catarina 2030 (PDSC) em parcerias com
diversos segmentos governamentais, com os
poderes constituídos e com a comunidade, por
meio dos órgãos representativos da sociedade
civil organizada.
O Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa
Social servirá como orientação para materializar
o processo de planejamento e o alinhando das
ações desenvolvidas pelos órgãos de segurança
pública do Estado num determinado espaço de
tempo. Ele é exível às modicações ambientais
e aos cenários e disponível para contribuições de
todos os interessados em seu aperfeiçoamento.
Por m, importante destacar o trabalho
realizado pela equipe da Secretaria de Segurança
Pública e das corporações que a compõe. O
plano nasceu da percepção de sucesso nas
estratégias adotadas e nos resultados
alcançados, gerando a consequente
intenção/obrigação de organizar e direcionar as
atividades futuras. A partir dessa constatação, a
dedicação e competência da equipe técnica foi o
marco fundamental do planejamento efetuado. A
todos o reconhecimento e gratidão pelo
empenho prossional e pessoal na busca do
objetivo de tornar Santa Catarina o Estado mais
seguro do Brasil.

Alceu de Oliveira Pinto Júnior
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
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DIAGNÓSTICO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DE SANTA CATARINA

O

Estado de Santa Catarina possui uma população aproximada de 7 milhões de
habitantes distribuídos em 295 municípios. Ele faz fronteira ao Norte, de 750
km com o Estado do Paraná. Ao Sul, limita-se com o Estado do Rio Grande do
Sul, por 1.014 km e a Oeste, com a República Argentina por 211 km, possuindo nesta faixa
fronteiriça 82 municípios, com população em torno de 828 mil habitantes. A linha
litorânea, a Leste, mede 561,4 km, correspondendo a 7% da costa brasileira.

Para administrar as questões relativas à segurança pública de Santa Catarina, no ano de
1935, na gestão do então Governador Nereu Ramos, por meio da Lei Estadual nº 12, de 12
de novembro daquele mesmo ano, foi criada a Secretaria de Estado da Segurança
Pública, que possui dentre os seus objetivos precípuos a redução dos índices de
criminalidade e a melhoria da qualidade dos serviços prestados na área da segurança
pública à sociedade catarinense.
Atualmente, quanto aos indicadores da segurança pública, destaca-se que, conforme
apresenta o 11º Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2017, Santa Catarina atingiu
uma taxa anual de 14,1 homicídios por 100 mil habitantes e, segundo dados da própria
SSP/SC, em 2017 o esclarecimento dos homicídios chegou a 51,4 %, sendo que em 70,8%
(209) municípios do Estado não ocorreram homicídios. Por sua vez, o Estado de São
Paulo possui o melhor indicador nesse sentido, com uma taxa de 8,2 por 100 mil
habitantes, conforme dados do mesmo Anuário.
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Conforme dados do Atlas da Violência 2018,
Santa Catarina atingiu uma taxa anual de 27,1
homicídios por 100 mil jovens relativo à faixa
etária de 15 a 29 anos, enquanto que São Paulo,
melhor Estado nesse indicador, atingiu 19,0.
Quanto a taxa de homicídios de mulheres,
conforme dados do 11º Anuário Brasileiro de
Segurança Pública 2017, Santa Catarina possui
uma taxa 0,70 homicídios a cada 100 mil
habitantes, enquanto que o Estado do Rio de
Janeiro, que é o menos pior nesse ranking,
possui uma taxa de 0,10 homicídios a cada 100
mil habitantes. Conforme o mesmo Anuário
Brasileiro, Santa Catarina possui uma taxa
1,10 em relação às mortes decorrentes de
confrontos policiais, sendo que o Distrito
Federal possui o melhor indicador nesse
sentido, com uma taxa de 0,23 por 100 mil
habitantes.
As taxas de roubos e de roubos de veículos em
Santa Catarina, alcançaram, respectivamente,
um índice de 238,1 roubos por 100 mil
habitantes e de 42,9 de roubos de veículos por
100 mil habitantes, ambos indicadores do 11ª
Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2017.

O melhor Estado no índice de roubos é Roraima,
com 177,7 roubos por 100 mil habitantes e o
melhor Estado no índice de roubo de veículos é
Amapá, com 26,46.
Quanto às mortes por acidentes de trânsito,
conforme dados do Plano Estadual de
Desenvolvimento de Santa Catarina para 2030, o
Estado atingiu uma taxa de 23,46 mortes por 100
mil habitantes. Nesse sentido, aquele plano
estabeleceu uma meta de redução de 20% desse
índice para o prazo relativo a 5 anos.
Para fazer frente a esses e a todos os demais
desaos diários da segurança pública do Estado,
a Secretaria de Segurança conta com uma
estrutura composta por 5 órgãos, com,
aproximadamente, 17 mil prossionais efetivos,
sendo: a Polícia Militar (PM) com 10.700; a
Polícia Civil (PC) com 3.300; o Corpo de
Bombeiros Militar (CBM) com 2.700; o
Instituto Geral de Perícias (IGP) com 600; o
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
com 50; e a própria Secretaria (SSP) com 20. A
Secretaria possui 13 aeronaves e 6.150 viaturas
distribuídas pelo Estado, sendo a PM com 3.000,
a PC com 1.600, o CBM com 1.200, a SSP com
200, o IGP com 150 e o Detran com 30.
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12

DETRAN

SSP

Quanto aos atendimentos atualmente prestados pelos seus órgãos, registrase mais de 10 milhões de atendimentos prestados. A PM atende 930 mil
ocorrências por ano, realizando também 75.000 boletins de acidentes de
trânsito e conduzindo 33.000 pessoas presas. A PC registra 830 mil boletins
de ocorrências por ano, além de 45.000 inquéritos policiais e 18.000 autos de
prisão em agrante. O CBM atende cerca de 800 mil ocorrências, sendo
181.305 emergências e 504.669 atendimentos técnicos, 39.446 processos de
poder de polícia administrativa, 1148 investigações em incêndio e 71.210
salvamentos na Operação Veraneio, além de 4.467.576 prevenções. O IGP
realiza 774 mil procedimentos, sendo 123.000 exames periciais, expede
113.000 laudos e 538.000 carteiras de identidade emitidas.
O Detran, por sua vez, expede cerca de 7 milhões de documentos
anualmente, sendo 4,9 milhões de licenciamentos anuais, 990 mil
transferências de propriedades de veículos, 150 mil novos licenciamentos de
veículos e 960 mil carteiras de habilitação., o CBM com 1.200, a SSP com 200,
o IGP com 150 e o Detran com 30.
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Trata-se assim de uma Secretaria muito atuante e com o grande desao de
enfrentar e procurar resolver os problemas relacionados à segurança pública
do Estado, uma área fundamental para a vida humana, para a qualidade de
vida das pessoas e para o desenvolvimento do Estado, que deseja melhorar
cada vez mais objetivando tornar-se o melhor Estado do país em relação a
todos os índices de segurança pública, para tanto, elaborou o presente
Plano Estadual de Segurança Pública.
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O Plano Estadual de Segurança
Pública e Defesa Social surge no
cenário de desenvolvimento do
Estado de Santa Catarina, como
uma forma de se planejar
antecipadamente os eventos na área
de segurança pública, organizar
novos processos, construir novas
possibilidades de ação e buscar a
excelência na prestação de serviços
à comunidade.
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O PLANO ESTADUAL
DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

A característica essencial de um plano é apresentar uma linha de ação denida, bem como um
método para a sua execução. Para o seu devido cumprimento, baseia-se em fatos e hipóteses
válidas, além de proporcionar o emprego dos recursos disponíveis, organização adequada,
continuidade, descentralização, simplicidade, exibilidade, sem se afastar dos mecanismos de
controle e coordenação.
O preceito constitucional é enfático ao armar que a Segurança Pública é um dever do Estado, bem
como um direito e responsabilidade de todos. A conjunção entre direitos e responsabilidades
fomenta a instrumentalização, neste Plano Estadual, de novas formas de pensamento, de atuação,
de controle e de posturas dos prossionais dos órgãos da Segurança Pública, que constroem o
presente e, principalmente, pavimentam o futuro.
Com o objetivo de fundamentar as condições para a garantia da segurança dos catarinenses, a
SSP/SC, em conjunto com a Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC), Corpo de Bombeiros Militar
(CBM), Instituto Geral de Perícias (IGP) e com o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN),
e ainda, com as Secretarias de Estado da Defesa Civil, da Justiça e Cidadania, da Assistência Social,
da Educação e da Saúde, construíram o Plano Estadual que norteará a condução programática da
gestão no período compreendido entre 2018-2028.
Cabe acrescentar que o Plano também foi discutido com os Poderes, o Ministério Público, a OAB e
com diversos órgãos, além de segmentos dos prossionais da segurança, com representantes
municipais e com sociedade em geral, por meio de diversas reuniões e audiências públicas
realizadas em todo o Estado com os Conselhos Comunitários de Segurança, órgãos da imprensa,
representantes das Comunidades, entre outros.
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(PNSP) Plano Nacional de Segurança Pública
(PDSC) Plano de Desenvolvimento de SC
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MAPA DO PLANO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SANTA CATARINA | 2018 - 2028
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MISSÃO
A missão realça a razão da existência de
uma organização e do papel a ser
desenvolvido por seus integrantes:
Prestar serviços de segurança pública de
forma integrada, de modo a proporcionar
segurança a todas as pessoas, com o
devido respeito aos direitos
fundamentais, visando a garantia da paz
social no Estado de Santa Catarina.
índices de segurança pública.

VISÃO
OBJETIVO
DO PLANO
Estabelecer um gerenciamento estratégico,
por meio do alinhamento e da integração
das ações desenvolvidas pelos órgãos que
compõem a Secretaria de Estado da
Segurança Pública, bem como com as
Secretarias de Estado da Defesa Civil,
Justiça e Cidadania, Assistência Social,
Educação e Saúde, objetivando, dentro do
período de dez anos, tornar Santa Catarina
o Estado mais seguro do Brasil em relação
aos índices de segurança pública.

IDENTIDADE
ORGANIZACIONAL
O Plano Estadual de Segurança Pública e
Defesa Social deve ser compreendido
como o documento orientador do
comportamento das organizações que a
compõem, por um determinado período de
tempo, em que a missão, a visão, as políticas,
as diretrizes estratégicas, os objetivos e as
metas estão claramente denidos.
segurança pública.
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A visão representa o sonho de longo
prazo da organização, a qual servirá de
guia para a pavimentação do caminho a
ser percorrido para o cenário desejado:
Que a Segurança Pública do Estado seja
reconhecida pela sociedade catarinense
pela excelência no desenvolvimento de
ações integradas, com o respeito aos
direitos fundamentais e a garantia da paz
social em Santa Catarina.

VALORES E PREMISSAS
Os valores englobam os elementos que
formam a base de sustentação das ações
da organização. Os princípios denidos
neste Plano devem orientar o
comportamento, alinhar condutas e
pautar atitudes dos seus integrantes,
moldando a cultura organizacional e
servindo como força condutora da
estratégia. São eles:
Legalidade, transparência, ética,
efetividade, respeito aos direitos
fundamentais, prossionalismo,
integração, proximidade, inteligência,
inovação e tecnologia.

DIRETRIZES,
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS,
METAS,
INDICADORES,
PROGRAMAS
E AÇÕES

E

ste Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social representa
a materialização do processo de planejamento, este altamente
dinâmico e contínuo, razão pela qual não deve ser visto como algo
estático, mas exível o suciente para ser alterado em função das
modicações ocorridas internamente nas organizações e principalmente
no ambiente externo. Os desaos vindouros exigirão novas soluções, as
quais estarão em constante prospecção, atualização e adequação.
O Plano foi concebido de forma alinhada às discussões em nível federal, a
partir da criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública e da
sanção da nova Lei Federal nº 13.675, de 11 de junho de 2018, que disciplina a
organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança
pública, nos termos do § 7º do art. 144 da Constituição Federal, além de
criar a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS) e
de instituir o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), legislações essas
que, por sua vez, embasaram a elaboração do Plano Nacional de
Segurança Pública (PNSP).
Do mesmo modo, o presente plano também foi alinhado ao direcionamento
governamental em nível estadual, em especial ao “Plano de
Desenvolvimento de Santa Catarina 2030 (PDSC)”, documento este que
revela os obstáculos para o desenvolvimento do Estado em relação à área da
segurança, destacando-se a questão das deciências de efetivo e as
necessidades logísticas, assim como a imprescindibilidade de
aperfeiçoamento técnico-prossional e a falta de integração entre os
órgãos da segurança pública. Assim, foram elaborados juntamente com as
instituições as diretrizes pertinentes com seus 26 (vinte e seis) objetivos
estratégicos, indicadores, metas, programas e ações que servirão de
balizas norteadoras da gestão organizacional e do desenvolvimento das
atividades da SSP/SC e de suas instituições subordinadas, juntamente com
os demais Secretarias de Estado, no período de 2018-2028.
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DIMENSÃO

20

CRIMINAL
1ª Diretriz | Proteção à vida
2ª Diretriz | Proteção ao Patrimônio
3ª Diretriz | Enfrentamento ao crime organizado
e combate ao tráﬁco de drogas e de armas

21

22

1ª Diretriz
Proteção à vida
Os órgãos da segurança pública do
Estado de Santa Catarina deverão, de
forma integrada e com recursos de
inteligência policial, envidar todos os
esforços humanos, materiais e
tecnológicos voltados à atuação
prioritária e efetiva na prevenção e na
repressão, voltados à redução dos
crimes praticados contra a vida
humana.

23

DIMENSÃO CRIMINAL | 1ª Diretriz - Proteção a vida

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 1

Reduzir as
Mortes violentas:
homicídios,
latrocínios e
lesões corporais
seguidas de morte
(PNSP PDSC)

24

Adotar programas e ações
voltadas à diminuição dos
índices de criminalidade
relativos à mortes
violentas decorrentes de
crimes de homicídios,
latrocínios e lesões
corporais seguidas de
morte, com a consequente
identiﬁcação e prisão dos
autores.
Segundo dados
estatísticos oﬁciais, Santa
Catarina teve um
crescimento de 51,2% no
número absoluto de
homicídios no período de
2005 a 2015, atingindo
uma taxa atual de 14,1
homicídios por 100 mil
habitantes no ano de
2017. Segundo dados da
própria SSP/SC, em 2017,
o esclarecimento dos
homicídios chegou a
51,4%, sendo que nos
últimos 10 (dez) anos, o
melhor índice alcançado
se deu no ano de 2012,
com 73,2%.

INDICADORES

• Taxa de homicídios
a cada 100 mil
habitantes.

METAS

PRAZO

• Reduzir a taxa de vítimas de
homicídios a cada 100 mil • META: 2 (dois anos);
habitantes para uma taxa abaixo de:
• META: 4 (quatro) anos;
• 12 por 100 mil hab.;
• 10,5 por 100 mil hab.;
• META: 6 (seis) anos;
• 9 por 100 mil hab.;
• 8 por 100 mil hab.;
• 7,5 por 100 mil hab.

ENVOLVIDOS

17

PM, PC, IGP

• META: 8 (oito) anos;

* referência de SP (2017) = 8,2 por 100 • META: 10 (dez) anos;
mil hab.

• Reduzir a taxa de vítimas de
latrocínio a cada 100 mil habitantes • META: 2 (dois anos);
para uma taxa abaixo de:
• Número de vítimas
de latrocínio a cada
100 mil habitantes.

• 0,75 por 100 mil hab.;
• 0,67 por 100 mil hab.;
• 0,59 por 100 mil hab.;
• 0,55 por 100 mil hab.;
• 0,50 por 100 mil hab.
* referência de MG (2017) = 0,60 por 100
mil hab.

• Número de vítimas
de lesão corporal
seguida de morte por
100 mil habitantes;

• META: 4 (quatro) anos;
• META: 6 (seis) anos;

PM, PC, IGP

• META: 8 (oito) anos;
• META: 10 (dez) anos;

• Reduzir a taxa de vítimas de lesão
corporal seguida de morte a cada • META: 2 (dois anos);
100 mil habitantes para uma taxa
abaixo de:
• META: 4 (quatro) anos;
• 0,23 por 100 mil hab.;
• 0,18 por 100 mil hab.;
• META: 6 (seis) anos;
• 0,13 por 100 mil hab.;
• 0,08 por 100 mil hab.;
• META: 8 (oito) anos;

PM, PC, IGP

• 0,05 por 100 mil hab.

• taxa de apuração
de autoria de
homicídio
decorrentes de
investigação
policial.

* referência de SP (2017) = 0,05 por 100 mil
hab.

• META: 10 (dez) anos.

• Aumentar a taxa de apuração de
autoria de homicídios decorrentes
de investigação policial para uma
taxa acima de:
• 58% (por cento);
• 64% (por cento);
• 70% (por cento);
• 75% (por cento);
• 80% (por cento).

• META: 2 (dois anos);

* referência de MS (2017) = 55,2%.

• META: 4 (quatro) anos;
• META: 6 (seis) anos;

PM, PC, IGP

• META: 8 (oito) anos;
• META: 10 (dez) anos.

25

PROGRAMAS
& AÇÕES

71

• Realizar o controle de desocupação desordenada do espaço público em
POLÍCIA MILITAR
SANTA CATARINA

parceria com o poder público municipal;
• Realizar a repressão qualiﬁcada do crime em áreas conﬂagradas
• Realizar operações em bares e similares.

• Criar Delegacias Especializadas em Homicídios em grandes centros
(08 Delegacias Especializadas em Homicídios);
• Criar a Coordenadoria de Delegacias de Homicídio de Santa Catarina;
• Efetivar equipes de Pronto-Atendimento (composta por, no mínimo, 01
Delegado de Polícia e 02 Agentes de Polícia);
• Realizar a recognição visiográﬁca dos fatos, com desenvolvimento de
software próprio e utilização de meios eletrônicos (smartphone, tablet etc).

• Priorizar a confecção de Laudos Periciais relacionados a crimes de
homicídio, latrocínio e lesão corporal seguidas de morte, com o devido
procedimento policial instaurado;
• Priorizar os exames complementares (confronto balístico, exames
laboratoriais, exames de confronto de impressões latentes, exames em
áudio e imagem, etc.) relacionados a crimes de homicídio, latrocínio e
lesão corporal seguidas de morte, com o devido procedimento policial
instaurado;
• Implementar equipes especializadas em exames periciais de locais de
mortes violentas distribuídas pelas unidades do Estado de Santa Catarina;
• Realizar acordos de Cooperação Técnica com instituições estrangeiras de
referência mundial (ex.: FBI, Netherlands Forensic Institute, etc.), voltados
ao aprimoramento cientíﬁco para a produção da prova técnica de crimes
contra a vida.

26
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DIMENSÃO CRIMINAL | 1ª Diretriz - Proteção a vida

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 2

Reduzir a
vitimização de
agentes da
segurança pública
e a letalidade em
intervenções
policiais
(PNSP PDSC)

28

Adotar programas e ações
voltadas à redução da
vitimização de agentes da
segurança pública e da
letalidade em intervenções
policiais.
O Anuário Estatístico da
Segurança Pública de
2017 coloca Santa
Catarina na 7ª melhor
posição entre os Estados,
com uma taxa de 1,1 por
100 mil habitantes ao ano
em relação às mortes
decorrentes de confrontos
policiais.

27
INDICADORES
• número de agentes
da segurança pública
vítimas de homicídio
em razão da
atividade por 100 mil
habitantes.

METAS

PRAZO

• Reduzir para uma taxa de
zero por ano o índice de
vitimização de agentes da
• META: 2 (dois anos);
segurança pública;

ENVOLVIDOS

PM, PC, IGP, BM

*referência: melhor marca de SC
(2010) 0 (zero) mortes.

• Reduzir o número de
vítimas de confronto policial
por 100 mil habitantes para
uma taxa abaixo de:
• META: 2 (dois anos);
• número de vítimas
de confronto policial
por 100 mil
habitantes.

• 0,60 por 100 mil hab.;

• META: 4 (quatro) anos;

• 0,50 por 100 mil hab.;

• META: 6 (seis) anos;

• 0,40 por 100 mil hab.;

• META: 8 (oito) anos;

• 0,30 por 100 mil hab.;

• META: 10 (dez) anos.

PM, PC, IGP, BM

• 0,20 por 100 mil hab.
*referência de DF (2017) = 0,23
por ano.
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Homenagem ao policial militar Vinicius Alexandre Gonçalves morto em confronto. 16 set 16

PROGRAMAS
& AÇÕES

27

• Implementar um protocolo institucional para proteção de policiais
POLÍCIA MILITAR
SANTA CATARINA

militares;
• Implementar estudos de casos acerca dos confrontos e prover treinamento
e/ou correição.

• Realizar a aquisição de equipamentos menos letais (ex. arma de
condutividade elétrica, granadas e aﬁns etc);
• Realizar a aquisição de coletes com nível de proteção balística
diferenciada para unidades especializadas;
• Manter a atribuição investigativa da Polícia Civil referente a crimes de
homicídio praticado por Policiais Militares contra civil.

• Priorizar a confecção de Laudos Periciais relacionados a crimes com
vitimização de agentes da segurança pública e com letalidade em
intervenções policiais, com o devido procedimento policial instaurado;
• Priorizar exames complementares (confronto balístico, exames
laboratoriais, exames de confronto de impressões latentes, exames em
áudio e imagem, etc.) relacionados a crimes com vitimização de agentes da
segurança pública e com letalidade em intervenções policiais, com o
devido procedimento policial instaurado;
• Manter a autonomia administrativa, ﬁnanceira, técnica e cientíﬁca do
IGP, garantindo a isenção dos exames periciais, em especial envolvendo
agentes de segurança pública.
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DIMENSÃO CRIMINAL | 1ª Diretriz - Proteção a vida

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 3

Reduzir a
violência contra
a infância e a
juventude
(PNSP PDSC)

32

Buscar a redução da
violência contra as crianças
e os adolescentes por meio
de ações e da ampliação da
rede de proteção à infância
e juventude.
Buscar também promover
programas de proteção que
enfrentem os desaﬁos atuais
vividos nesse segmento, a
ﬁm de garantir uma rede de
proteção conjunta para as
crianças e os jovens, bem
como a responsabilização
adequada aos infratores.
Segundo o Atlas da
Violência de 2017,
publicado pelo IPEA e
FBSP, mais de 318 mil
jovens foram assassinados
no Brasil entre 2005 e 2015,
o que revela um aumento de
17,2% na taxa de homicídio
de indivíduos entre 15 e 29
anos. Em Santa Catarina,
no mesmo período de 2005 a
2015 e faixa etária de 15-29
anos, houve uma aumento
de 37,3% do número
absoluto de homicídios,
alcançando uma taxa de
27,1 homicídios por 100 mil
jovens no ano de 2017.

INDICADORES

• Taxa de
homicídios por 100
mil jovens na faixa
etária de 15-29 anos
de idade.

METAS

PRAZO

ENVOLVIDOS

• Reduzir os indicadores
criminais do Estado, relativos
aos crimes contra a vida de
• META: 2 (dois anos);
jovens de 15-29 anos de
idade, a uma taxa abaixo de:
• META: 4 (quatro) anos;
• 23 por 100 mil jovens;
• 21 por 100 mil jovens;

• META: 6 (seis) anos;

• 19 por 100 mil jovens;
• 18 por 100 mil jovens;

• META: 8 (oito) anos;

• 17 por 100 mil jovens.

• META: 10 (dez) anos;

37
PM, PC, IGP, BM

*referência de SP (2017) = 19 por
ano.

PROGRAMAS
& AÇÕES

• Realizar o Projeto POD BID.

• Realizar o Projeto Rumo Certo;
• Realizar o Projeto Atuação;
• Realizar o Projeto Teia da Paz.

• Realizar o protocolo de atendimento a vítimas de violência contra infância e
juventude.

• Priorizar a confecção de Laudos Periciais relacionados a crimes contra a vida
de crianças e de jovens, com o devido procedimento policial instaurado;
• Priorizar a confecção de Laudos Periciais de Exames de Corpo de Delito em
crianças e jovens vítimas de violência, com o devido procedimento policial
instaurado;
• Priorizar os exames complementares (confronto balístico, exames laboratoriais,
exames de confronto de impressões latentes, exames em áudio e imagem, etc.)
relacionados a crimes contra a vida de crianças e de jovens, com o devido
procedimento policial instaurado;
• Implementar equipes especializadas em exames periciais de locais de morte de
crianças e de jovens distribuídas pelas unidades do Estado de Santa Catarina.
33

DIMENSÃO CRIMINAL | 1ª Diretriz - Proteção a vida

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 4

Reduzir a
violência
contra a
mulher
(PNSP PDSC)

34

Adotar programas e ações
capazes de enfrentar a violência
contra a mulher e promover uma
ampla educação de gênero e
redução do feminicídio.
Promover a articulação com
instituições que formam as redes
de atendimento às mulheres
vítimas de violência. A
ampliação e o aprimoramento
da rede de atendimento à mulher
são fundamentais não apenas
para o melhor acompanhamento
das vítimas, mas também pelo
seu papel na prevenção da
violência contra a mulher.
Segundo o 11º Anuário
Brasileiro de Segurança Pública
de 2017, Santa Catarina possui
uma taxa de 0,70 homicídios a
cada 100 mil habitantes,
enquanto que o Estado do Rio de
Janeiro, que é o menos pior
nesse ranking, possui uma taxa
de 0,10 homicídios a cada 100
mil mulheres. Não obstante esta
taxa tenha crescido 25,3% entre
2005 e 2015, quando se analisa
os anos mais recentes, veriﬁcase uma melhora gradual, tendo
este indicador sofrido uma
queda de 18,1% nos anos de
2010 a 2015, mas mesmo assim,
muito ainda precisa ser feito
para enfrentar e reduzir esse
grave problema social.

47
INDICADORES

METAS
• Reduzir os indicadores
criminais do Estado, relativo ao
crime de feminicídio, a uma
taxa abaixo de:

PRAZO

ENVOLVIDOS

• META: 2 (dois) anos;

• 0,40 por 100 mil hab.;
• Taxa de homicídios • 0,31 por 100 mil hab.;
por 100 mil mulheres;
• 0,22 por 100 mil hab.;

• META:4(quatro)anos;
PM, PC, IGP

• META: 6 (seis) anos;

• 0,13 por 100 mil hab.;

• META 8 (oito) anos;

• 0,09 por 100 mil hab.

• META: 10 (dez) anos.

:

*referência de RJ (2017) = 0,10 por
ano.

• Quantidade de
mulheres atendidas
pela rede de
proteção dos órgãos
da SSP;

• Identiﬁcar a quantidade de
mulheres atendidas atualmente
pela rede de proteção dos
• META: 2 (dois anos);
órgãos da SSP;
• Aumentar em 10% ao ano a • META: 4 (quatro) anos;
quantidade
de
mulheres
atendidas pela rede de
proteção dos órgãos da SSP.

PM, PC, IGP

35

PROGRAMAS
& AÇÕES

74
• Implementar a Rede Catarina de Proteção;
POLÍCIA MILITAR
SANTA CATARINA

• Dar enfoque à ações contra a letalidade de crimes contra mulheres
(feminicídio).

• Realizar o Projeto Polícia Civil por Elas;
• Elaborar o protocolo de vítima de violência sexual.

• Priorizar a confecção de Laudos Periciais relacionados a crimes de
homicídio, latrocínio, lesão corporal seguidas de morte e lesão corporal
contra a mulher, com o devido procedimento policial instaurado;
• Priorizar os exames complementares (confronto balístico, exames
laboratoriais, exames de confronto de impressões latentes, exames em
áudio e imagem, exames de corpo de delito, etc.) relacionados a crimes de
homicídio, latrocínio, lesão corporal seguidas de morte e lesão corporal
contra a mulher, com o devido procedimento policial instaurado;
• Implementar equipes especializadas em exames periciais de locais de
morte em crimes contra mulheres distribuídas pelas unidades do Estado de
Santa Catarina;
• Priorizar a confecção de Laudos Periciais de Exames de Corpo de Delito
em vítimas de violência contra a mulher, com o devido procedimento
policial instaurado;
• Perpetuar vestígios materiais que possam ter relação com a prática de
crime de injúria racial e/ou crime de racismo.

• Elaborar o protocolo de atendimento à violência Doméstica e Feminicídio.

36
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DIMENSÃO CRIMINAL | 1ª Diretriz - Proteção a vida

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 5

Reduzir os
crimes
motivados
pelo
preconceito
(PNSP PDSC)

38

Atuar de forma integrada,
de modo preventivo,
repressivo e educativo, com
o objetivo de reduzir a
incidência de crimes
motivados pelo preconceito
e elaborar rotinas nos
sistemas informatizados das
instituições ligadas à
SSP/SC para identiﬁcar as
vítimas e quantiﬁcar os
crimes motivados pelo
preconceito no Estado,
tornando possível a ﬁxação
de metas de redução.

57
INDICADORES

• Quantidade de crimes
motivados por preconceito;

METAS

PRAZO

• Criar rotinas nos sistemas
informatizados de registros das
Polícias para possibilitar a
identiﬁcação das vítimas de crime de
• META: 2(dois) anos;
preconceito, em especial no tocante
à cor da pele, etnia, gênero e
orientação sexual;

ENVOLVIDOS

PM, PC, IGP

• Veriﬁcar estatisticamente o • META:2(dois) anos;
quantitativo de ocorrências e de
vítimas dos crimes motivados pelo
preconceito;
• Taxa de crimes motivados
pelo preconceito
proporcionalmente à
população do grupo étnico;

• Produzir análises criminais para
• META:4(quatro)anos;
identiﬁcar as variáveis;
• Estabelecer metas de redução com
• META:4(quatro) anos;
base nas estatísticas produzidas;

PM, PC, IGP

• Reduzir a taxa de crimes motivados
pelo preconceito;
• META: 6 (seis) anos;

39
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2ª Diretriz
Proteção ao patrimônio
Atuar de forma integrada, de modo
preventivo e repressivo, com o objetivo de
reduzir a incidência de crimes contra o
patrimônio, fomentadores da sensação de
insegurança. Dá-se especial ênfase ao
crescimento constante das taxas de roubos
e de roubos de veículos e também de furtos
em geral e de furtos de veículos, sendo que
em Santa Catarina as taxas de roubos e de
ro u b o s d e v e í c u l o s a l c a n ç a r a m ,
respectivamente, um índice de 238,1
roubos por 100 mil habitantes e de 42,9
roubos de veículos por 100 mil habitantes,
ambos indicadores do 11º Anuário
Brasileiro de Segurança Pública 2017. O
melhor Estado no índice de roubos é
Roraima, com 177,7 roubos por 100 mil
habitantes e o melhor Estado no índice de
roubo de veículos é Mato Grosso do Sul,
com 60,9. Quanto aos furtos em geral,
Santa Catarina atingiu uma taxa de
1.647,4 furtos por 100 mil habitantes no
ano de 2017, sendo que a melhor taxa do
Estado ocorreu em 2015, com 1503,1
furtos por 100 mil habitantes. O furto de
veículos, Santa Catarina teve uma taxa de
170,8 furtos de veículos por 100 mil
habitantes em 2017 e conforme o 11º
Anuário Brasileiro de Segurança Pública
2017, sendo que a média de SC nos últimos
10 anos foi de 185,4 furtos de veículos por
100 mil habitantes.

41

DIMENSÃO CRIMINAL | 2ª Diretriz - Proteção ao Patrimônio

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 6

Reduzir os
crimes contra
o patrimônio
(PNSP PDSC)

42

Adotar programas e ações
voltadas à diminuição dos
índices de criminalidade
relativos aos crimes de
roubo e furto, com a
consequente identiﬁcação e
prisão dos autores.

INDICADORES

METAS

PRAZO

ENVOLVIDOS

• Reduzir os indicadores criminais do
Estado, relativo ao crime de roubo, a uma • META:2 (dois)anos;
taxa abaixo de:
• 212 por 100 mil hab;
• META:4 (quatro) anos;

• Taxa de roubos a cada
100 mil habitantes;

• 202 por 100 mil hab;
• 190 por 100 mil hab;
• 180 por 100 mil hab;
• 170 por 100 mil hab.;

• META: 6 (seis) anos;

67

PM, PC, IGP

• META: 8 (oito) anos;
• META: 10 (dez) anos;

*referência de RR (2017) = 177,7 por ano

• Taxa de roubo de
veículos a cada 100 mil
habitantes;

• Reduzir os indicadores criminais do
Estado, relativo ao crime de roubo de
• META: 2 (dois) anos;
veículos, a uma taxa abaixo de:
• 37,7 por 100 mil hab
.;
• 34 por 100 mil hab.;
• 31 por 100 mil hab.;
• 28,3 por 100 mil hab
.;
• 25,8 por 100 mil hab.
;
*referência de AP (2017) = 26,46 por ano.
SC tem uma taxa média de 37,3 roubos de veículos
por ano a cada 100 habitantes

• META:4 (quatro) anos
• META: 6 (seis) anos;

PM, PC, IGP,
DETRAN

• META: 8 (oito) anos;
• META: 10 (dez) anos;

• Reduzir os indicadores criminais do
Estado, relativo ao crime de furto, a uma • META: 2 (dois) anos;
taxa abaixo de:
• 1.570 por 100 mil hab.;

• META:4 (quatro ) anos

• 1.520 por 100 mil hab.;

• Taxa de furtos a cada
100 mil habitantes;

• 1.470 por 100 mil hab.;
• 1.450 por 100 mil hab.;
• 1.430 por 100 mil hab.;
SC teve a sua melhor taxa de 1.503,1 furtos por 100
mil hab. no ano de 2015, sendo que o Plano de
Desenvolv. de SC estabeleceu uma meta de 1.470
para o ano de 2024.

• META: 6 (seis) anos;

PM, PC, IGP

• META: 8 (oito) anos;
• META: 10 (dez) anos;

• Reduzir os indicadores criminais do
Estado, relativo ao crime de furto de • META: 2 (dois anos);
veículos, a uma taxa abaixo de:
• META: 4 (quatro)anos
• 145,7 por 100 mil hab.;

• Taxa de furtos de
veículos a cada 100 mil
habitantes;

• 137,1 por 100 mil hab.;
• 125 por 100 mil hab.;
• 115 por 100 mil hab.;
• 105,3 por 100 mil hab.;
*SC teve uma média de 185,4 por 100 mil nos
últimos 10 anos.

• Taxa de elucidação de
incêndios criminosos
contra o patrimônio.

• META: 6 (seis) anos;

PM, PC, IGP,
DETRAN

• META: 8 (oito) anos;
• META: 10 (dez) anos;

• Reduzir os indicadores criminais do
Estado, relativos aos crimes de incêndio
contra o patrimônio, a uma taxa abaixo de • META: 4 (quatro) anos.
10% dos incêndios investigados.
(atualmente 21% são criminosos).

BM

43

PROGRAMAS
& AÇÕES

76
• Implementar as Redes de Prevenção PMSC;
POLÍCIA MILITAR
SANTA CATARINA

• Implementar o projeto COMPSTAT PMSC.

• Efetivar equipes de Pronto-Atendimento para crimes contra o patrimônio
(composta por, no mínimo, 01 Delegado de Polícia, 02 Agentes de Polícia e
01 Perito Criminal);
• Fomentar a integração da Polícia Civil com o Instituto Geral de Perícia,
com a criação de equipes conjuntas em regime de plantão, com ênfase à
coleta de vestígios do crime contra patrimônio.

• Estabelecer os crimes contra o patrimônio como a segunda modalidade
na priorização de confecção de Laudos Periciais (a prioridade será para
crimes contra a vida), com o devido procedimento policial instaurado;
• Implementar equipes especializadas em exames periciais de locais de
crime contra o patrimônio distribuídas pelas unidades do Estado de
Santa Catarina.

• Realizar a investigação em incêndios estruturais.

44

45

46

3ª Diretriz
Enfrentamento ao crime
organizado e combate
ao tráﬁco de drogas
e de armas
Aintensiﬁcar o combate às organizações
criminosas e ao tráﬁco de drogas e de
armas com a soﬁsticação do sistema de
inteligência.

47

DIMENSÃO CRIMINAL | 3ª Diretriz - Enfrentamento ao crime
organizado e combate ao tráﬁco de drogas e de armas

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 7

Reduzir as
atividades do crime
organizado por
meio do combate às
facções criminosas
e da redução do
tráﬁco de drogas e
de armas
(PNSP PDSC)

48

Ampliar a integração entre
as polícias, o Instituto Geral
de Perícias e a Secretaria de
Estado da Justiça e
Cidadania (SJC/SC), entre
outros órgãos, nas
dimensões de inteligência e
operações objetivando o
enfrentamento ao crime
organizado e o combate ao
tráﬁco de drogas e de
armas.

INDICADORES

• Número de operações
realizadas;

• Número de prisões
realizadas;
• Quantidade de drogas
apreendidas;

• Quantidade de armas e
munições apreendidas.

METAS

PRAZO

ENVOLVIDOS

• Criar um sistema de controle
relativo ao número de operações
realizadas contra o crime
organizado e de combate ao tráﬁco
de drogas e de armas;
• Aumentar em 5% ao ano o
número de operações realizadas
com a participação de outras
Instituições voltadas ao combate
às organizações criminosas e ao • META: 2 (dois) anos
tráﬁco de drogas e de armas;

PM, PC, IGP

• Promover a articulação direta
com a SJC, MP, PJ, PF e outros
órgãos, visando à identiﬁcação e a
solução de problemas que
contribuam para o aumento da
eﬁciência dos sistemas de
combate ao crime organizado e ao
tráﬁco de drogas e de armas.

49

PROGRAMAS
& AÇÕES

77
• Desenvolver ações de ﬁscalização e combate à pirataria e

comercialização de produtos ilegais em atuação conjunta com o Conselho
Estadual de Combate à Pirataria.

• Realizar a repressão qualiﬁcada do crime;
POLÍCIA MILITAR
SANTA CATARINA

• Realizar o PROERD - Programa Educacional de Resistência às Drogas e
à Violência.

• Realizar o Projeto Atuação - Fomento a Projetos Sociais que envolvam
adolescentes de áreas de risco, procurando demonstrar outras perspectivas
diversas do envolvimento com facções criminosas e tráﬁco de drogas;
• Fomentar as investigações de crimes de lavagem de dinheiro para asﬁxia
ﬁnanceira das organizações criminosas e do tráﬁco de drogas, bem como
fomento de investigações fazendárias a ﬁm de reduzir a sonegação ﬁscal;
• Fortalecer as Divisões de Investigação Criminal, bem como a estipulação
de metas anuais e controle de operações;
• Fortalecer as investigações sobre facções criminosas e tráﬁco de drogas e
de armas.

• Priorizar a confecção de Laudos Periciais relacionados a exames
deﬁnitivos em substâncias entorpecentes, com o devido procedimento
policial instaurado;
• Implementar o Programa Preventivo de Conscientização Cientíﬁca dos
Malefícios do Uso de Entorpecentes.

50

51

DIMENSÃO

52

OPERACIONAL
4ª Diretriz | Fronteiras e divisas
5ª Diretriz | Operações integradas de grande porte
6ª Diretriz | Segurança no trânsito
7ª Diretriz | Meio ambiente
8ª Diretriz | Sinistros, salvamentos e outras
atividades de bombeiros

53

54

4ª Diretriz
Fronteiras e divisas
Reforçar o controle das fronteiras e de
divisas por meio da inteligência policial e
dotação de logística adequada para a
realização de operações integradas.
Ao Norte, o Estado de Santa Catarina faz
fronteira de 750 km com o Estado do
Paraná. Ao Sul, limita-se com o Estado
do Rio Grande do Sul, por 1.014 km e a
Oeste, com a República Argentina por
211 km, possuindo nesta faixa fronteiriça
82 municípios, com população em torno
de 828 mil habitantes. A linha litorânea,
a Leste, mede 561,4 km, correspondendo
a 7% da costa brasileira.

55

DIMENSÃO OPERACIONAL | 4ª Diretriz - Fronteiras e Divisas

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 8

Reduzir a
atividade criminal
nas fronteiras e
nas divisas
(PNSP PDSC)

56

Adotar programas e ações
voltadas à prevenção,
controle, ﬁscalização e
repressão dos delitos
transfronteiriços e demais
delitos praticados na faixa
de fronteiras e divisas do
Estado.

8

INDICADORES
• Número de operações
realizadas em regiões de
fronteiras;
• Quantidade de recursos
ﬁnanceiros disponibilizados
para as regiões de fronteiras
e divisas.
• Número de operações
realizadas em regiões de
divisa;
• Número de armas e
munições apreendidas;
• Quantidade de drogas
apreendidas;
• Número de prisões
efetuadas.

METAS

PRAZO

• Realizar ao menos 1 (uma)
operação mensal nas regiões
de fronteiras e divisas;

• META: 2 (dois) anos;

• Disponibilizar recursos
ﬁnanceiros especíﬁcos para a
realização de operações na
região de fronteiras e divisas;

• META: 2 (dois) anos;

ENVOLVIDOS

PM, PC, BM,
IGP, DETRAN
• Criar o centro de inteligência
integrado de fronteira;

• META: 4 (quatro) anos;

• Realizar o reaparelhamento e
potencialização das unidades
policiais sediadas na faixa de
fronteira catarinense.

• META: 4 (quatro) anos.

57

PROGRAMAS
& AÇÕES

8

• Realizar o ENAFRON -Estratégia Nacional de Fronteiras - Priorização
das atividades elencadas no Plano Nacional Integrado de Segurança para
Faixa de Fronteira;
• Planejar ações para a ﬁscalização, a segurança e o combate à
criminalidade em Portos, Aeroportos e Terminais Rodoviários do Estado.

• Realizar a Operação Ferrolho;
POLÍCIA MILITAR
SANTA CATARINA

• Intensiﬁcar operações na região de fronteiras.

• Intensiﬁcar ações para a apuração dos responsáveis pela prática de
crimes transfronteiriços.

• Implementar o Acordo de Cooperação CBMSC e Misiones -Argentina.

• Realizar ações para ﬁscalização e cobrança de infrações de trânsito de
veículos estrangeiros.

58

59

60

5ª Diretriz
Operações integradas
de grande porte

61

DIMENSÃO OPERACIONAL | 5ª Diretriz - Operações
integradas de grande porte

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 9

Coordenar as
operações
integradas de
grande porte
(PNSP PDSC)

62

Planejar e coordenar as
operações integradas de
grande porte realizadas
pelas instituições de
segurança pública,
padronizando processos e
ações, com vistas à sua
maior efetividade e
racionalidade dos recursos
e resultados.

9
INDICADORES
• Número de operações
integradas realizadas;
• Resultados operacionais
obtidos com as operações
realizadas .

METAS

• Implantar um Sistema d e
Comando e Controle Integrado
para grandes operações;
• Criar o Centro Integra do de
Comando e Controle (CICC).

PRAZO

ENVOLVIDOS

• META: 2
(dois) anos;

• META: 4
(quatro) anos.

PM, PC, BM,
IGP, DETRAN

PROGRAMAS
& AÇÕES

• Instalar o Centro Integrado de Comando e Controle - CICC (alocação de
R$ 20 milhões);
• Realizar a Operação Veraneio (alocação de R$ 40 milhões por ano);
• Planejar ações para a atuação integrada na segurança de grandes
eventos esportivos, sociais e culturais;
• Realizar a Operação Alegria;
• Realizar a Operação Festas de Outubro Realizar a Operação Eleições;
• Realizar a Operação Enem;
• Realizar a Operação Réveillon.

• Realizar a Operação Inverno.
POLÍCIA MILITAR
SANTA CATARINA

63

64

6ª Diretriz
Segurança no trânsito
Considerando que a maioria dos
acidentes é causada pela imprudência
dos motoristas, deve-se dar um passo
além do repressivo em áreas conexas de
conscientização e responsabilização.
Nesse sentido, há de se ampliar as ações
integradas de prevenção e segurança no
trânsito, o qual foi responsável por uma
taxa de 23,46 mortes decorrentes de
acidente por 100 mil habitantes no ano
de 2016, no Estado de Santa Catarina.

65

DIMENSÃO OPERACIONAL | 6ª Diretriz - Segurança no trânsito

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 10

Promover a
segurança e o
enfrentamento à
violência no
trânsito
(PNSP PDSC)

66

Planejar e coordenar as
operações integradas de
grande porte realizadas
pelas instituições de
segurança pública,
padronizando processos e
ações, com vistas à sua
maior efetividade e
racionalidade dos recursos
e resultados.

10
INDICADORES

METAS
• Criar critérios e sistema para
aferição dos índices de acidentes
de trânsito no Estado de SC
envolvendo Rodovias Federais,
Estaduais e perímetros urbanos;

• Taxa de mortalidade
em acidente de trânsito
por 100 mil habitantes;

PRAZO

ENVOLVIDOS

• META: 2 (dois) anos;

• Reduzir os acidentes de trânsito
com morte, a uma taxa abaixo de:
- 20,2 por 100 mil habitantes;
- 19,9 por 100 mil habitantes;

• META:2(dois) anos;
• META:4 (quatro) anos;

- 19,63* por 100 mil habitantes;

• META: 6 (seis) anos;

- 19,4 por 100 mil habitantes;

• META: 8 (oito) anos;

- 19,1por 100 mil habitantes;

• META: 10 (dez) anos;

PM, PC, BM,
IGP, DETRAN

* Meta estabelecida pelo Plano de
Desenvolv. SC para o ano de 2024

• Número de
salvamentos realizados
pelo Corpo de
Bombeiros Militar em
acidentes de trânsito.

• Diminuir o tempo resposta de
atendimento do CBM em
ocorrências relacionados a
acidentes de trânsito para 8
minutos.

• META: 4 (quatro) anos;

67

PROGRAMAS
& AÇÕES

10
• Realizar o Programa cidadão do trânsito;
POLÍCIA MILITAR
SANTA CATARINA

• Realizar as Operações Lei Seca.

• Fortalecer os Setores de Imposição de Penalidade (SIP) das CIRETRAN

+

(suspensão e cassação), conferindo maior celeridade no procedimento, com
a redução da impunidade administrativa e consequente prevenção às
mortes no trânsito;
• Realizar campanhas educativas realizadas pelas CIRETRANS do Estado.

• Buscar soluções conjuntas a ﬁm de fortalecer os sistemas de atendimento
à emergência.

• Priorizar a confecção de Laudos Periciais relacionados a crimes de
trânsito, com o devido procedimento policial instaurado;
• Priorizar os exames complementares (exames de engenharia, exames em
áudio e imagem, etc.) relacionados a crimes de trânsito, com o devido
procedimento policial instaurado;
• Implementar equipes especializadas em exames periciais de crimes de
trânsito distribuídas pelas unidades do Estado de Santa Catarina;
• Implementar o Programa Preventivo de Conscientização Cientíﬁca dos
Riscos da Imprudência no Trânsito.

• Realizar o Projeto Balada pela Vida.

68
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70

Lagoa do Peri - Florianópolis

7ª Diretriz
Meio Ambiente
Assegurar ações preventivas de defesa ao
meio ambiente e de pronta resposta em
emergências ambientais, o que engloba a
proteção e promoção do uso sustentável
dos ecossistemas terrestres, a ﬁm de
combater a desertiﬁcação, deter e
reverter a degradação e a perda de
biodiversidade.

71

DIMENSÃO OPERACIONAL | 7ª Diretriz - Meio Ambiente

OBJETIVO

ESTRATÉGICO 11

Proteger
o meio ambiente
(PNSP PDSC)

72

Ampliar os esforços para a
contenção dos ilícitos e
danos cometidos contra o
meio ambiente, ampliando
assim a sua proteção e
possibilitando a
recuperação das áreas
degradadas.

11
INDICADORES
• Número de operações
realizadas;
• Número de autos de infração
ambiental lavrados;
• Número de inquéritos de
infrações penais ambientais;
• Número de processos
pendentes para análise;

METAS

PRAZO

ENVOLVIDOS

• Criar um sistema de registro de • META: 2 (dois)
anos;
operações realizadas e dos
resultados alcançados;
• Fomentar a realização de cursos, • META: 2 (dois)
anos;
seminários e outras iniciativas de
formação em meio ambiente e
desenvolvimento sustentável;
• Aumentar em 5% ao ano o • META: 4 (quatro)
número de operações realizadas;
anos;

PM, PC, IGP

• Número de proﬁssionais
alocados para atuação exclusiva • Reduzir em 10% ao ano a taxa • META: 6 ( seis)
atual de congestionamento dos
anos;
do meio ambiente;
procedimentos
relativos
às
infrações ambientais pendentes;
• Número de pessoas
participantes em cursos,
seminários e outras iniciativas • Aumentar em 1% ao ano o • META: 10 (dez)
anos.
de formação em meio ambiente número de proﬁssionais com
e desenvolvimento sustentável; atuação na área do meio ambiente;

• Danos (qualiﬁcar) ao meio
ambiente.

• Aumentar a capacidade
(quantiﬁcar) de pronta resposta do
CBMSC
na
Resposta
e • META: 2 (dois)
anos;
Intervenção nos danos ao meio
ambiente.

BM

73

PROGRAMAS
& AÇÕES

11
• Realizar o Programa Protetor Ambiental Mirim;
POLÍCIA MILITAR
SANTA CATARINA

• Realizar o Programa Unidos pelo Meio Ambiente ;
• Realizar Operações de ﬁscalização ambiental.

• Criar a Divisão Especializada de Repressão a Crimes Ambientais junto à
Diretoria Estadual de Investigações Criminais com atribuição Estadual;
• Criar Delegacias Especializadas em Crimes Ambientais com atribuição
mesorregional;
• Fomentar a integração junto ao Instituto Geral de Perícia para melhoria
das investigações de crimes ambientais;
• Realizar o Seminário Estadual de Investigação Criminal Ambiental na
ACADEPOL/SC;
• Integrar a Polícia Civil e órgãos executores do SISNAMA.

• Estruturar a pronta Resposta e Intervenção em Emergências com
Produtos Perigosos;
• Estruturar a Força Tarefa quanto ao Combate a Incêndio Florestal;
• Estruturar os Laboratórios de Incêndio Florestais;
• Investigar incêndios ﬂorestais.

• Priorizar a confecção de Laudos Periciais relacionados a crimes contra
o meio ambiente, com o devido procedimento policial instaurado;
• Priorizar exames complementares (ex.: exames de laboratoriais)
relacionados a crimes contra o meio ambiente, com o devido procedimento
policial instaurado;
• Implementar o Laboratório de Análise de Águas.

74
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8ª Diretriz
Sinistros, salvamentos e
outras atividades
de bombeiros
Ampliar o atendimento e aprimorar os
serviços de bombeiros visando a
preservação da vida, do patrimônio e do
meio ambiente.

77

DIMENSÃO OPERACIONAL | 8ª Diretriz - Sinistros,
salvamentos e outras atividades de bombeiros

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 12

Promover ações
de ﬁscalização e
de segurança nas
áreas de atuação
do Corpo de
Bombeiros Militar
(PNSP PDSC)

78

Promover as ações de
ﬁscalização e atividade
técnica, pronta-resposta em
casos de emergência e
atendimento pré-hospitalar,
combate a incêndios e as
atividades de busca e
resgate, de modo a garantir
a segurança das pessoas e
do patrimônio e do meio
ambiente.

INDICADORES
• Número de vistorias
realizadas e alvarás
concedidos;
• Total de valores de bens
salvados;
• Número de incêndios
combatidos;

METAS

PRAZO

ENVOLVIDOS

12

4
• Ampliar e aperfeiçoar as ações de • META:
atividade técnica e de prevenção a (quatro) anos;
sinistros;
• META: 6 (seis)
• Ampliar em 70 a quantidade de anos;
municípios com atendimento ao
combate a incêndio;
* 14 cidades por ano – Plano Estratégico do
CBMSC.

• Números de investigações
em incêndio e explosões
realizadas;

• META: 10 (dez)
• Investigar todos os incêndios e anos;
explosões em ediﬁcações no Estado;

• Número de pessoas
socorridas;

• Realizar a análise e vistoria digital
4
• META:
em todos os projetos de ediﬁcação;
(quatro) anos;

BM

• Diminuir o tempo-resposta dos • META: 4
atendimentos emergenciais para 8 (quatro) anos;
(oito) minutos;
• Reduzir o prazo para aprovação de
abertura de empresas em ediﬁcações • META: 2 (dois)
anos;
regularizadas junto ao CBMSC;
• Tempo-resposta.

* 1 dia – Plano Estratégico do CBMSC

• Ampliar a estrutura de atendimento
especializado de vítimas de traumas e
emergências médicas (pré-hospitalar • META: 2 (dois)
anos.
intermediário).

PROGRAMAS
& AÇÕES

• Implantar o Programa Estação de Bombeiro nos municípios com menos de
5000 habitantes;
• Catalogar todos os imóveis passíveis de ﬁscalização no Estado;
• Implantar o sistema de análise digital de projetos de ediﬁcações no CBMSC;
• Estruturar as equipes de Peritos de Incêndio em cada Batalhão;
• Fortalecer e estruturar as Forças Tarefas do CBMSC;
• Estruturar o Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar Intermediário.
• Buscar soluções conjuntas a ﬁm de fortalecer os sistemas de atendimento à
emergência, objetivando diminuir o tempo-resposta da ocorrência.
79

DIMENSÃO

80

ARTICULAÇÃO
INTERINSTITUCIONAL

9ª Diretriz | Articulação interinstitucional
10ª Diretriz | Interação com a sociedade

81

82

9ª Diretriz
Articulação
interinstitucional

A Secretaria de Estado da Segurança
Pública, bem como, seus órgãos,
promoverão a articulação com órgãos
das três esferas de poder (Executivo,
Judiciário e Legislativo), nos três níveis
de governo (municipal, estadual e
federal) e com organismos
internacionais.

83

DIMENSÃO DE INTEGRAÇÃO | 9ª Diretriz
Articulação interinstitucional

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 13

Promover a
articulação
interinstitucional com
vistas à solução dos
problemas de
segurança pública
(PNSP)

84

Adotar programas e ações
voltadas à realização de
parcerias, convênios e
acordos com órgãos dos
três poderes, nos três níveis
de governo, bem como
organismos internacionais,
visando uma maior
articulação
interinstitucional em prol
das ações da segurança
pública em busca da
solução dos problemas de
segurança.

13

INDICADORES

• Número de convênios
celebrados;

• Número de Termos de
Fomento, Termos de
Colaboração e Acordos de
Cooperação realizados;

• Programas de parcerias
público-privada realizados;

• Número de protocolos de
atuação integradas
elaborados.

METAS

PRAZO

• Incentivar à realização de • META: 2 (dois) anos;
parcerias, convênios, termos de
fomento, termos de colaboração e
acordos
de
cooperação
institucionais para intercâmbio de
informações, cursos, serviços e
transferências de recursos com
órgãos do Governo Federal e
demais Poderes e instâncias;
• Viabilizar parcerias com os • META: 4 (quatro) anos;
organismos internacionais e com
órgãos de ﬁnanciamento para
promover a captação de recursos
destinados à Prevenção do Crime
e da Violência e às Políticas
Públicas de Segurança em geral;
• Compor comissões e elaborar
protocolos de atuação integradas
entre os órgãos de segurança e
entre outros órgãos públicos para o • META: 4 (quatro) anos;
enfrentamento de questões de
interesse da segurança pública.

ENVOLVIDOS

SSP, PM, PC,
BM, IGP,
DETRAN

SSP/DINT

85

PROGRAMAS
& AÇÕES

13

• Fomentar intercâmbios internacionais na área policial, de bombeiro e
perícias.
• Fomentar a captação de recursos por meio de convênios.
• Estimular a estruturação e o desenvolvimento das ações do CONEN
(Conselho Estadual de Entorpecentes).
• Estimular a estruturação e o desenvolvimento das ações dos COMAD
(Conselho Municipal Anti-Drogas).
• Estimular a estruturação e o desenvolvimento das ações dos GGI
(Gabinete de Gestão Integrada Municipal).
• Apoiar os municípios para a elaboração dos Planos Municipais de
Segurança Pública e Fundos Municipais de Segurança Pública.

• Realizar a revisão da centralização dos convênios de trânsito – PMSC.
POLÍCIA MILITAR
SANTA CATARINA

• Buscar a efetivação da reciprocidade nos convênios celebrados referentes
a acessos a bancos de dados, tais como SIMTE-PRF, SADE-PM, SAJPJSC, SIG-MPSC, etc.

• Formalizar cooperação entre o CBMSC e Junta Comercial de SC: prazo
de abertura de empresas.

• Realizar acordos de Cooperação Técnica com instituições de ensino
superior, nacionais e internacionais, e com as esferas dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário visando maior articulação internacional
em benefício da sociedade catarinense.
86

Apresentação do Plano Estadual aos Conselhos de Segurança de Criciúma. 23 out 18.

87

DIMENSÃO DE INTEGRAÇÃO | 9ª Diretriz
Articulação interinstitucional

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 14

Promover a articulação
interinstitucional com a
Secretaria de Estado da
Defesa Civil - SDC
incorporando os órgãos
da Secretaria de
Segurança Pública às
ações do Centro
Integrado de Gestão de
Riscos e Desastres.
(PNSP) (PDSC)

88

Promover a articulação
interinstitucional com a
Secretaria de Estado da
Defesa Civil - SDC
adotando ações para a
integração contínua e eﬁcaz
dos órgãos de Segurança
Pública às ações do Centro
Integrado de Gestão de
Riscos e Desastres, durante
os períodos de normalidade
e de desastres, atuando nas
fases de prevenção e
mitigação, preparação e
resposta, bem como na
análise de riscos.

INDICADORES

METAS

PRAZO

ENVOLVIDOS

• Número de
identiﬁcação, avaliação
e mapeamentos nas
ações de Análise de
Riscos;

• Disponibilizar informações e proﬁssionais, de
acordo com suas áreas de conhecimento, para
apoiarem os trabalhos das equipes
interdisciplinares para identiﬁcação, avaliação e
mapeamento de riscos, junto à estrutura do
CIGERD;

• Imediato e
quando
solicitado;

SSP, PM, PC,
CBM e IGP

• Apoiar a SDC e CIGERD na elaboração do
Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil,
trabalhando no planejamento de ações de
redução de riscos nas instalações de
segurança pública, assim como no
desenvolvimento de ações de conscientização
e aumento da percepção de riscos junto dos
seus servidores;

• META: 2
(dois) anos;

SSP, PM, PC,
CBM e IGP

• Promover o conhecimento sobre redução de
riscos de desastres ao seu quadro de
funcionários, através de iniciativas próprias e
participação de treinamentos em outras
instituições;

• META: 2
(dois) anos;

SSP, PM, PC,
CBM e IGP

• Sugerir medidas de prevenção e mitigação
relacionadas às suas instalações em áreas de
risco identiﬁcadas;

• META: 2
(dois) anos;

PM, PC, CBM e
IGP

• Auxiliar a SDC e o CIGERD no planejamento
e operacionalização de medidas de prevenção
e mitigação a serem implantadas no Estado,
objetivando o desenvolvimento sustentável e a
construção de comunidades mais seguras;

• META: 2
(dois) anos;

SSP

• Conceber um sistema de comunicação único,
visando uma comunicação sem ruídos e eﬁcaz
nos casos de crise e desastres;

• META: 4
(quatro)
anos;

SSP

14

• Número de apoios nas
ações de Prevenção e
Mitigação;

89

INDICADORES

14

• Número de ações de
Restabelecimento;

90

METAS

PRAZO

ENVOLVIDOS

• Manter um canal de comunicação com o
CIGERD, nas situações de desastre, para
coordenação das atividades de restabelecimento
das áreas afetadas 24 horas por dia, sete dias
por semana;

• Imediato
quando
necessário;

SSP, PM, PC,
CBM e IGP

• Disponibilizar pessoal para atuação conjunta no
CIGERD durante todo o período de crise,
atuando nas ações de resposta em situações de
risco que superem a capacidade normal de
resposta;

• Imediato
quando
necessário;

SSP, PM, PC,
CBM e IGP

• Redirecionar para o CIGERD todas as
solicitações de apoio formuladas pelos órgãos de
todas as esferas em situação de desastre;

• Imediato
quando
necessário;

SSP, PM, PC,
CBM e IGP

• Manter o CIGERD atualizado com informações
sobre o desastre e ações executadas, tão logo
quanto possível, para ﬁns de registro, controle e
planiﬁcação das ações subsequentes;

• Imediato
quando
necessário;

SSP, PM, PC,
CBM e IGP

• Realizar missões constitucionais de
preservação da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio, imediatamente no
caso de risco iminente, por solicitação pública ou
a pedido das autoridades;

• Imediato;

PM e CBM

• Apoiar nas atividades de desobstrução de vias
urbanas, limpeza de instalações e mobiliário
público;

• Quando
necessário;

CBM

• Apoiar as atividades de restabelecimento dos
serviços essenciais, trafegabilidade,
desmontagem de ediﬁcações, remoção de
escombro, visando a proteção da população e o
retorno à situação de normalidade dos cenários
afetados;

• Quando
necessário;

PM e CBM

INDICADORES

• Número de Ações de
Assistência
Humanitária.

• Valores de captação
de Recursos.

METAS

PRAZO

ENVOLVIDOS

• Em situações de desastre, manter um canal de
comunicação com o CIGERD para coordenação
das atividades de restabelecimento das áreas
afetadas 24 horas por dia, sete dias por semana;

• Imediato
quando
necessário;

SSP, PM, PC,
CBM e IGP

• Disponibilizar pessoal para atuação conjunta no
CIGERD durante todo o período de crise,
atuando nas ações de resposta em situações de
risco que superem a capacidade de resposta
normal;

• Imediato
quando
necessário;

SSP, PM, PC,
CBM e IGP

• Redirecionar para o CIGERD todas as
solicitações de apoio formuladas pelos órgãos de
todas as esferas em situação de desastre;

• Imediato
quando
necessário;

SSP, PM, PC,
CBM e IGP

• Cooperar com a Defesa Civil nas ações de
assistência à população afetada por desastre;

• Quando
necessário;

PM, PC e CBM

• Realizar a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio nas
bases de operações de assistência humanitária;

• Quando
necessário;

PM e CBM

• Apoiar o CIGERD na execução das ações de
assistência humanitária à população afetada,
com transporte de doentes e feridos, distribuição
de alimentos e remédios e logística;

• Quando
necessário;

PM, PC e CBM

• Apoiar as atividades de prestação de serviços
de assistência humanitária.

• Quando
necessário.

PM, PC e CBM

• Avaliar os cenários atingidos e levantar
informações sobre danos humanos e materiais
e prejuízos decorrentes de desastres, dentro
de sua área, de forma a auxiliar o CIGERD na
solicitação de reconhecimento federal de
situação de emergência ou estado de
calamidade pública;

• Quando
solicitado;

PM e CBM

• Apoiar na identiﬁcação de necessidade de
serviços de assistência às vítimas, de serviços
e obras necessárias ao restabelecimento da
situação de normalidade e de obras de
reconstrução, dentro de sua área, para a
elaboração de documentação necessária para
solicitação de recursos da União em ações de
resposta a desastres e ações de recuperação
de áreas afetadas.

• Quando
necessário.

CBM

14
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DIMENSÃO DE INTEGRAÇÃO | 9ª Diretriz
Articulação interinstitucional

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 15

Promover a articulação
interinstitucional com a
Secretaria de Estado da
Justiça e Cidadania - SJC
objetivando a
administração do Sistema
Prisional Catarinense de
forma integrada buscando
a eﬁciência e o
aperfeiçoamento
das ações
(PNSP) (PDSC)
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Promover a articulação
interinstitucional com a
Secretaria de Estado da
Justiça e Cidadania - SJC
objetivando a
administração do Sistema
Prisional Catarinense de
forma integrada,
capacitando e
desenvolvendo pessoas,
otimizando e inovando
processos, sendo eﬁciente
na aplicação de recursos
ﬁnanceiros e materiais,
aperfeiçoando ações de
Ressocialização e de
Reintegração social.

INDICADORES

METAS

PRAZO

ENVOLVIDOS

• Volume de
novos recursos
obtidos;

• Aumentar em 20% a captação de recursos junto aos
órgãos de gestão pública de todas as esferas de
poder;

• META: 4
(quatro) anos;

SJC e órgãos
públicos

• Percentual de
implantação ;

• Promover a mudança no modelo de gestão
organizacional por meio da descentralização e
participação no processo decisório;

• META: 10
(dez) anos;

SJC

• Percentual de
implantação;

• Implantar o planejamento estratégico com sistema
de avaliação por meio de software online;

• META: 4
(quatro) anos;

SJC

• Número de
sentenciados
alfabetizados e
proﬁssionalizados

• Promover a alfabetização e proﬁssionalização de
100% dos sentenciados;

• META: 10
(dez) anos;

SJC e
parceiros

• Volume de
recursos
economizados;

• Reduzir em 10% as despesas com os processos
administrativos e operacionais;

• META: 4
(quatro) anos;

SJC

• Percentual de
obras e
mercadorias
entregues no
prazo;

• Reduzir em 10% os atrasos em obras e entregas de
mercadorias;

• META: 4
(quatro) anos;

SJC

• Número de
novas vagas
criadas;

• Zerar a superlotação de sentenciados no Sistema
prisional;

• META: 10
(dez) anos;

SJC

• Quantidade de
familiares
monitorados;

• Obter 100% de monitoramento dos familiares que
realizam visitas registradas e monitoradas;

• META: 10
(dez) anos;

SJC

• Quantidade de
crimes praticados
no sistema
prisional;

• Reduzir em 30% os atos criminosos dentro do
sistema prisional;

• META: 10
(dez) anos;

SJC/ SSP

• Quantidade de
novas parcerias
formalizadas;

• Aprimorar a integração da SJC com o Judiciário,
Ministério Público, CONSEGs e outros;

• META: 4
(quatro) anos;

• Quantidade de
novas parcerias
formalizadas;

• Aprimorar o relacionamento com as Prefeituras e
Comunidades locais;

• META: 10
(dez) anos;

• Taxa de
atividade laboral e
Taxa de alunos
sentenciados;

- Aumentar a atividade laboral de 38% para 55% e a • META: 6 (seis)
taxa de alunos sentenciados de 12% para 20%;
anos;

15

SJC/TJ/MP/
Consegs/
outros
SJC/Prefeituras

SJC
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15

INDICADORES

METAS

PRAZO

ENVOLVIDOS

• Quantidade de
ações divulgadas;

• Melhorar a imagem da instituição por meio da
divulgação de todas as ações exitosas realizadas;

• META: 4
(quatro) anos;

SJC

• Percentual de
integração
implantado;

• Implantar um sistema integrado de informação, • META: 6 (seis)
comunicação e gestão na SJC;
anos;

SJC

• Quantidade de
audiências
públicas
realizadas;

• Realizar anualmente uma audiência pública na
ALESC para apresentação dos dados das unidades • META: 2 (dois)
anos;
prisionais e sensibilização dos deputados para a
necessidade de atualização legislativa permanente;

SJC/ ALESC

• Quantidade de
sentenciados
encaminhados
para o trabalho
em empresas;

• Desenvolver um programa onde o sentenciado que
obteve liberdade condicional tenha oportunidade de
trabalho nas empresas conveniadas;

• META: 4
(quatro) anos;

SJC

• Quantidade de
alunos
sentenciados;

• Aumentar em 10% ao ano o número de alunos
sentenciados;

• META: 4
(quatro) anos;

SJC/Instituiçõe
s de ensino

• Quantidade de
serviços
padronizados;

• Padronizar o serviço de Gestão e Execução Penal
no Estado, com adaptação à realidade de cada
unidade prisional;

• META: 4
(quatro) anos;

SJC

• Quantidade de
eventos
prevenidos;

• Aprimorar o Departamento de Inteligência, para que
seja possível prevenir sobre possíveis rebeliões,
motins e outros;

• META: 4
(quatro) anos;

SJC

• Quantidade de
eventos de
integração;

• Promover a integração dos servidores para o
fortalecimento das equipes de trabalho;

• META: 4
(quatro) anos;

SJC

• Quantidade de
processos
revisados;

• Realizar Força Tarefa em revisão criminal em todas
• META: 4
as unidades prisionais, para revisar as sentenças de
(quatro) anos ;
todos os reeducandos;

SJC

• Quantidade de
agentes e de
servidores
incluídos;

• Aumentar o quadro de Agentes Penitenciários
efetivos e de servidores conforme previsão legal,
equacionando a falta de efetivo e cumprindo a
previsão legal;

• META: 4
(quatro) anos;

SJC

• Audiências de
custódias
realizadas;

• Apoiar ações para a realização das Audiências de
Custódia, no sentido de apresentar em juízo o preso
em até 24 horas e dispor de vagas, evitando que
presos ﬁquem mais que 24 horas em Delegacias;

• META: 4
(quatro) anos;

SJC

• META: 4
(quatro) anos;

SJC

• META: 4
(quatro) anos;

SJC

• Quantidade de
informações
disponibilizadas;
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• Quantidade de
grupos de
pesquisas criados
e de publicações
realizadas;

• Aumentar a quantidade e a qualidade das
informações no site da SJC, disponibilizando à
sociedade informações sobre os indicadores
prisionais do Estado;
• Implementar grupos de pesquisas em assuntos
relacionados à segurança pública e sistemas
penitenciários junto a Academia de Justiça e
Cidadania e realizar produção cientíﬁca sobre
segurança pública e sistema prisional;

INDICADORES

METAS

PRAZO

ENVOLVIDOS

• Quantidade de
reeducandos
monitorados;

• Aumentar para 400 reeducandos monitorados com
tornozeleira eletrônica, ampliando a aplicação de
penas alternativas e a abertura de novas vagas;

• META: 4
(quatro) anos;

SJC

• Quantidade de
sistemas de
gestão
implantados;

• Implementar Software online de gestão
operac/adm. (Sistema Integrado de Gerenc.
Penitenciário), para a obtenção de dados e
informações em tempo real;

• META: 4
(quatro) anos;

• Quantidade de
eventos de
divulgação
realizados;

• Promover a divulgação da Missão, Visão, Valores,
Objetivos e Metas do Sistema Prisional do Estado de
Santa Catarina, para possibilitar o alinhamento das
ações de todos os servidores na mesma direção
desejadas pela SJC;

• Quantidade de
alterações
realizadas;

• Desconcentrar a gestão das Unidades
Penitenciárias Regionais, melhorando a gestão das
unidades, reduzindo as atribuições do Diretor do
DEAP para administrar a implementação de
planejamentos;

• META: 4
(quatro) anos;

SJC

• quantidade de
reuniões
realizadas e de
alinhamentos
estabelecidos;

• Estabelecer a lista de prioridades de ações,
objetivos, metas, para as diretorias, as gerências e as
unidades penitenciárias, buscando a melhoria na
aplicação dos recursos, por meio de reuniões com os
gestores acompanhando e corrigindo os alinhamentos
e os resultados das ações aplicadas;

• META: 4
(quatro) anos;

SJC

• Quantidade de
estudos
realizados;

• Realizar estudos para a localização de construções
de novas unidades prisionais com base na
necessidade de cada comarca e região, adequando a
necessidade de vagas conforme os domicílios dos
apenados;

• META: 4
(quatro) anos;

SJC

• Quantidade de
reuniões
realizadas;

• Buscar o apoio dos dirigentes para a implantação
do Planejamento Estratégico Institucional, buscando o
Desenvolvimento Institucional, por meio de reuniões
mensais de Avaliação Crítica – RAC com os gestores,
divulgando os resultados alcançados pelas unidades;

• META: 4
(quatro) anos;

SJC

• Quantidade de
oﬁcinas de
trabalho
realizadas;

• Criar oﬁcinas de trabalho para apoio ao
desenvolvimento institucional, vinculadas a Academia
de Justiça e Cidadania, por meio da realização de
seminários com os servidores, a ﬁm de selecionar as
demandas para o desenvolvimento e estimular os
gestores a apresentarem demandas à Academia para
serem desenvolvidas;

• META: 4
(quatro) anos;

SJC

• Quantidade de
capacitações
realizadas;

• Implementar políticas públicas que reduzam o
índice de reincidência diminuindo de dos atuais 73%
para 60%, capacitando servidores com foco na • META: 6 (seis)
missão de ressocializar e reintegrar as pessoas
anos;
privadas de liberdade;

SJC

• Quantidade de
novas tecnologias
implantadas e de
capacitações
realizadas.

• Aumentar a Segurança e a produtividade em 10%
com uso das TIC’s, nos processos administrativos e • META: 6 (seis)
operacionais, capacitando os servidores e apoiando
anos;
estudos especializados no Brasil e outros países.

SJC

• META: 2
(dois) anos;

15
SJC

SJC
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PROGRAMAS
& AÇÕES

15

• Realizar concurso - Joinville - Criciuma - Itajai - São Miguel do Oeste Secretaria de Estado da
Justiça e Cidadania

Chapeco (Feminino) – Blumenau (SJC/DEASE);
• Realizar concurso - Todas as Unidades Socieducativas e Sede (diversas
ações civis públicas determinando contratação de efetivo) (SJC/DEASE);
• implantar projeto de manutenção preventiva de viaturas (SJC/DEASE);
• Realizar a troca dos veículos locados com mais de 2 (dois) anos de uso ou
mais de 100mil km (SJC/DEASE);
• Realizar a aquisição de veículos para translado de internos (SJC/DEASE);
• Implantar Sistema socioeducativo - Gestão de vagas - SISE;
(SJC/DEASE/CIASC);
• Realizar a troca do edifício sede do Dease (SJC/DEASE);
• Instalar os NISES e realizar curso de inteligência avançada e implantar os
Núcleos nas Unidade Socioeducativas (SJC/DEASE);
• Contratar entidades do sistema S - Senac - Senai - Sebrae para a
implantação de parceria com o sistema S em todas as unidades
socioeducativas (SJC/DEASE);
• Implantar os Núcleos de Translado e Escolta nas unidade socioeducativas,
por região (SJC/DEASE);
• Implantar os Núcleos de Guarda de Muralha nos CASES (SJC/DEASE);
• Implantar o Núcleo de Intervenção junto ao Centro de Operações
Socioeducativas (SJC/DEASE);
• Reformar a Unidade de Joinville (SJC/DEASE);
• Reformar a Unidade de São Jose (SJC/DEASE);
• Fortiﬁcar a Muralha da unidade de São José (SJC/DEASE);
• Reformar a Unidade de Lages (SJC/DEASE);
• Reformar a Unidade de Itajai (SJC/DEASE);
• Reformar a Unidade de Florianopolis - Pai (SJC/DEASE);
• Reformar a Unidade de Florianopolis - CIF (SJC/DEASE);
• Reformar a Unidade de Chapeco - CIF (SJC/DEASE);
• Construir uma unidade nova para suprir demanda - CASEP MASCULINO – Palhoça (SJC/DEASE);
• Construir uma unidade nova para suprir demanda - CASEP MASCULINO – Laguna - SJC/DEASE
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• Construir uma unidade nova para suprir demanda - CASEP MASCULINO - Rio Negrinho (SJC/DEASE);
• Construir uma unidade nova para suprir demanda (SJC/DEASE);
MASCULINO - São Lourenço do Oeste (SJC/DEASE);

15

• Construir uma unidade nova para suprir demanda (SJC/DEASE);
MASCULINO- Xaxim (SJC/DEASE);
• Construir uma unidade nova para suprir demanda - CASE - MASCULINO
– Palhoça (SJC/DEASE);
• Construir uma unidade nova para suprir demanda - CASE - MASCULINO
– Lages (SJC/DEASE);
• Construir uma unidade nova para suprir demanda - CASE - MASCULINO
– Blumenau (SJC/DEASE JUDICIÁRIO);
• Construir uma unidade nova para suprir demanda - CASE - MASCULINO
– Camboriu (SJC/DEASE);
• Construir uma unidade nova para suprir demanda - CASE - MASCULINO
– Joaçaba (SJC/DEASE);
• Construir uma unidade nova para suprir demanda - CIF - Criciúma
(SJC/DEASE);
• Construir uma unidade nova para suprir demanda - CIF - Feminino –
Curitibanos (SJC/DEASE);
• Construir uma unidade nova para suprir demanda - CIF - Feminino –
Joinville (SJC/DEASE);
• Implantar uma Unidade Socioeducativa de Semi - Liberdade - Masculina –
Biguaçu (SJC/DEASE);
• Implantar Unidade Socioeducativa de Semi - Liberdade - Masculina –
Itajaí (SJC/DEASE);
• Implantar Unidade Socioeducativa de Semi - Liberdade - Masculina - São
Miguel do Oeste (SJC/DEASE);
• Implantar Unidade Socioeducativa de Semi - Liberdade - Masculina –
Palhoça; SJC/DEASE • Implantar Unidade Socioeducativa de Semi Liberdade - Masculina – Tubarão (SJC/DEASE);
• Implantar Unidade Socioeducativa de Semi - Liberdade - FemininaPalhoça (SJC/DEASE);
• Implantar Unidade Socioeducativa de Semi - Liberdade - Feminina –
Lages (SJC/DEASE);
• Implantar Unidade Socioeducativa de Semi - Liberdade - Feminina –
Chapeco (SJC/DEASE);
• Implantar Unidade Socioeducativa de atenção à saúde mental;
(SJC/DEASE).
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Articulação interinstitucional

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 16

Promover a articulação
interinstitucional com a
Secretaria de Estado da
Defesa Civil - SDC
incorporando os órgãos
da Secretaria de
Segurança Pública às
ações do Centro
Integrado de Gestão de
Riscos e Desastres
(PDSC)

98

Promover a articulação
interinstitucional com a
Secretaria de Estado da
Assistência Social, Trabalho
e Habitação - SST, bem
como com a Sociedade Civil
e com os demais órgãos
governamentais, visando à
garantia dos Direitos
Humanos e à promoção de
ações de cidadania voltadas
à convivência familiar e
comunitária e ao
fortalecimento de vínculos,
buscando soluções para os
problemas na área da
segurança pública.

16
INDICADORES

METAS

PRAZO

ENVOLVIDOS

• Quantidade de alunos
formados pelo
PROERD;

• Fomentar a implementação e ampliação do
PROERD para o 9º ano, Ensino Médio e
EJA, nas escolas da rede pública estadual,
contribuindo para o cumprimento da estratégia
2.24 do Plano Estadual de Educação –
PEE/2015-2024;

• META: 6
(seis) anos;

SED, SSP e PM

• Quantidade de
proﬁssionais da
educação capacitados
sobre prevenção às
drogas;

• Implementar programas e projetos de
formação e capacitação aos proﬁssionais da
educação sobre prevenção às drogas na
escola, contribuindo para o cumprimento da
estratégia 2.24 do Plano Estadual de
Educação – PEE/2015-2024;

• META: 6
(seis) anos;

SED, SSP, PM,
PC e IGP

• Quantidade de
unidades escolares
atendidas pelas
rondas escolares.

• Ampliar e disponibilizar a ronda escolar
efetiva nas escolas, de acordo com a
demanda, contribuindo para o cumprimento da
estratégia 7.18 do Plano Estadual de
Educação – PEE/2015-2024.

• META: 6
(seis) anos.

SED, SSP e PM
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO 17

Promover a articulação
interinstitucional com a
Secretaria de Estado da
Educação - SED
objetivando a solução
dos problemas na área
da segurança pública
(PDSC)

100

Promover a articulação
interinstitucional com a
Secretaria de Estado da
Educação - SED, bem
como com toda a
comunidade educacional,
visando a uma interlocução
e ao mútuo
aperfeiçoamento das ações
desenvolvidas por meio de
parcerias e buscado
melhorias e soluções para
os problemas relacionados
com a área da segurança
pública.

Pro

Proerd

INDICADORES

METAS

PRAZO

ENVOLVIDOS

• Quantidade de
reuniões realizadas;

• Elaborar o projeto de ﬁnanciamento para o
desenvolvimento do programa de redução da
violência contra jovens;

• META: 2
(dois) anos;

• Quantidade de
eventos realizados;

• Promover eventos para jovens nos Centros
de Convivência já existentes;

• META: 4
SST, SSP e
(quatro) anos; outros órgãos

• Quantidade de ações
estruturadas;

• Estruturar ações conjuntas com vistas à
garantia dos Direitos Humanos e à promoção
de ações de cidadania;

• META: 2
(dois) anos
;

SST, SSP e
outros órgãos

• Quantidade de ações
estruturadas;

• Estruturar ações conjuntas com vistas à
garantia dos Direitos Humanos e à promoção
de ações de cidadania dirigidas às populações
em situação de rua, em conjunto com Comitê
de Atendimento à População em Situação de
Rua;

• META: 2
(dois) anos
;

SST, SSP e
outros órgãos

• Quantidade de equipes
capacitadas.

• Capacitar equipes da Secretaria de Estado
da Assistência Social, Trabalho e habitação e
demais órgãos governamentais em
ferramentas direcionadas à escuta
especializada e medidas protetivas.

SST, SSP e
outros órgãos

• META: 4
SST, SSP e
(quatro) anos. outros órgãos
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Articulação interinstitucional

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 18

Promover a articulação
interinstitucional com a
Secretaria de Estado
da Saúde - SES
objetivando a solução
dos problemas na área
da segurança púbica
(PDSC)

102

Promover a articulação
interinstitucional com a
Secretaria de Estado da
Saúde - SES visando a uma
interlocução e ao mútuo
aperfeiçoamento das ações
desenvolvidas por meio de
parcerias e buscado
melhorias e soluções para
os problemas relacionados
com a área da segurança
pública.

INDICADORES

PRAZO

ENVOLVIDOS

• META: 6
(seis) anos;

SES e SSP

• META: 6
(seis) anos;

SES e SSP

• Quantidade de oﬁcinas
realizadas;

• Diminuir a morbimortalidade por causas
externas, realizando oﬁcina de vigilância
epidemiológica das violências
interpessoal/autoprovocada;

• META: 4
(quatro) anos;

SES e SSP

• Quantidade de
encontros realizados;

• Diminuir a morbimortalidade por causas
externas, realizando o I Encontro Estadual de
Promoção da Cultura de Paz;

• META: 4
(quatro) anos;

SES e SSP

• Quantidade de
materiais distribuídos;

• Diminuir a morbimortalidade por causas
externas, elaborando material informativo
direcionado a proﬁssionais de saúde no
combate a violência, ao racismo e à
discriminação institucional;

• META: 4
(quatro) anos;

SES e SSP

• Quantidade de
mostras realizadas;

• Diminuir a morbimortalidade por causas
externas, realizando a I Mostra Catarinense de
• META: 4
Experiências Exitosas em Promoção da
(quatro) anos;
Cultura da Paz no trânsito em parceria com a
ALESC (100 pessoas);

SES, SSP e
ALESC

• Quantidade de
unidades prisionais que
aderirem ao PNAISP
coﬁnanciadas;

• Acompanhar e monitorar o cumprimento do
repasse do incentivo ﬁnanceiro federal e
realizar repasse estadual especíﬁco para
coﬁnanciamento aos municípios que aderiram
à Política Nacional de Atenção Integral à
Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no
Sistema Prisional (PNAISP);

• Quantidade de
webconferências
realizadas.

• Fortalecer as ação de políticas especíﬁcas,
realizando webconferências sobre populações
• META: 4
vulneráveis (população de rua, população
(quatro) anos.
negra, população indígena, LGBT, PNAISARI,
PNAISP).

• Quantidade de
municípios com projeto
implantados;

• Quantidade de
materiais distribuídos;

METAS
• Diminuir a morbimortalidade por causas
externas, realizando oﬁcinas para implantação
do Projeto Vida no Trânsito nos municípios
com maior taxa de mortalidade por acidente de
transporte terrestre (ATT);
• Diminuir a morbimortalidade por causas
externas, reproduzindo materiais
educativos/informativos sobre acidentes de
trânsito, suicídio e violências (32 mil cartazes e
21 mil camisetas);

• META: 6
(seis) anos;

18

SES, SSP e SJC

SES e SSP
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PROGRAMAS
& AÇÕES

18

• Estruturar a Rede de Atenção às pessoas em situação de violência
Secretaria de Estado da Saúde

sexual, fortalecendo o Comitê Técnico Estadual de atenção às pessoas
em situação de violência doméstica, sexual e outras violências
(SSP/SES);
• Ampliar as discussões em relação à redução de danos e à cultura da
internação em saúde mental, álcool e outras drogas, divulgando as
diretrizes de Redução de Danos da Política Nacional de Saúde em
todos os espaços de educação permanente das Secretarias de Estado
de Sata Catarina (SSP/SES);
• Fortalecer ações da saúde do adolescente, realizando reuniões
virtuais para as Gerências de Saúde em relação ao fomento das ações
do Programa Saúde na Escola (PSE) - (SSP/SES);
• Participar do Fórum Estadual de Prevenção ao Suicídio (SSP/SES);
• Fortalecer as ação de políticas especíﬁcas, participando das reuniões
ordinárias do SisFronteira (Núcleo da Saúde) - (SSP/SES).

Reunião sobre o Plano Estadual na Secretaria de Estado da Saúde
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18

Programa Saúde na Escola
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10ª Diretriz
Interação com
a sociedade

Fortalecer a cidadania, a accountability,
a ﬁlosoﬁa de Polícia Comunitária e a
participação ativa da sociedade mediante
a valorização da integração de políticas
públicas preventivas, envolvendo os
cidadãos tanto na identiﬁcação das
causas, como no apoio à resolução de
problemas locais.
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DIMENSÃO DE INTEGRAÇÃO | 10ª Diretriz
Interação com a sociedade

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 19

Promover a
interação com a
sociedade em prol
da solução dos
problemas de
segurança pública
(PNSP) (PDSC)
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Estimular a aproximação e
o envolvimento das
comunidades locais na
construção de soluções aos
problemas relacionados à
segurança pública,
ampliando, também, a
divulgação e publicidade de
ações, com a ﬁnalidade de
aumentar a conﬁança em
relação aos órgãos da
segurança pública.

INDICADORES

METAS

PRAZO

• Ampliar o uso de novos canais de
comunicação, interação e de
• META: 2 (dois)
divulgação dos serviços de segurança
anos;
pública;
• Fomentar a ﬁlosoﬁa de Polícia
Comunitária entre policiais e
membros da comunidade;

• META: 2 (dois)
anos;

• Ampliar a transparência de
informações de interesse público;

• META: 2 (dois)
anos;

• Fortalecer as iniciativas de
interação, accountability e Polícia
Comunitária;

• META: 4
(quatro) anos;

• Fortalecer os programas
comunitários;

• META: 4
(quatro) anos;

• Número de pessoas
participantes de
programas de mediação
de conﬂitos e conciliação;

• Fomentar a criação e implantação
de programas de mediação de
conﬂitos e conciliação;

• META: 4
(quatro) anos;

• Número de policiais e
membros da comunidade
formados na ﬁlosoﬁa de
polícia comunitária;

• Aumentar percentual de municípios
abarcados por CONSEGs para incluir,
no mínimo, 50% dos municípios do
Estado;

• META: 4
(quatro) anos;

• Número de municípios
abarcados por CONSEGs;

• Estruturar ambiente digital para
promover a interação e possibilitar a
troca de experiências relacionadas a
ﬁlosoﬁa de Polícia Comunitária;

• META: 4
(quatro) anos;

• Número de eventos de
fomento a iniciativas e
projetos de Polícia
Comunitária.

• Promover eventos periódicos de
fomento e premiação a iniciativas e
projetos de Polícia Comunitária.

• META: 2 (dois)
anos.

• Número de instrumentos
e canais de mídia tilizados
e quantidade de acessos;

• Número de pessoas
atendidas com ações de
segurança comunitária;

ENVOLVIDOS

19

SSP, PM, PC, BM,
IGP, DETRAN

SSP, PM, PC

SSP, PM, PC, BM,
IGP, DETRAN

SSP
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PROGRAMAS
& AÇÕES

19

• Aperfeiçoar o PROVITA – Programa de Proteção às Vítimas e
Testemunhas Ameaçadas;
• Disseminar a Filosoﬁa de Polícia Comunitária (DISC).

• Aperfeiçoar o atendimento 190 da PMSC;
POLÍCIA MILITAR
SANTA CATARINA

• Ampliar as Redes de Prevenção PMSC;
• Ampliar as Redes de Vizinhos;
• Ampliar as Redes de Proteção Escolar
• Implementar a Mediação de Conﬂitos;
• Aperfeiçoar o Programa SOS Desaparecidos;
• Ampliar o Programa Jovens de Atitude.

• Fomentar a participação ativa da Polícia Civil nos CONSEG;
• Criar Núcleos Especiais Criminais (NECRim) para fomento de
conciliação entre envolvidos em infrações de menor potencial ofensivo,
com homologação judicial;
• Expandir o Projeto de Cinoterapia, com implementação de canis nas
Diretorias de Polícia;
• Aperfeiçoar a localização de desaparecido – DPPD;
• Desenvolver o Projeto Novo Disque Denúncia.

• Realizar a ação social de confecção gratuita de carteiras de identidade
para a população carente;
• Realizar a ação social de confecção gratuita de carteiras de identidade
para asilos e casa-lar;
• Realizar a ação social de confecção gratuita de carteiras de identidade
para apenados;
• Realizar a ação social de identiﬁcação de moradores de rua;
• Implementar o Programa Preventivo de Conscientização Cientíﬁca dos
Riscos dos Crimes Cibernéticos.
110

• Realizar a Operação Alerta Vermelho;

19

• Realizar o Projeto Cinoterapia;
• Realizar o Projeto Praia Acessível;
• Realizar o Projeto Golﬁnho;
• Realizar o Projeto Jovens Guarda-vidas;
• Realizar o Projeto Guarda- Vidas Civis;
• Realizar o Projeto Bombeiro Mirim;
• Realizar o Projeto Cidadão Consciente;
• Realizar o Projeto Bombeiro Juvenil;
• Realizar o Curso Básico de Atendimento de Emergências;
• Realizar o Projeto Bombeiro Comunitário;
• Realizar a Brigada Comunitária;
• Realizar o Projeto Surf Salva;
• Realizar o SOSurdo;
• Realizar o Projeto FireCast Total;
• Realizar o Projeto Bombeiro da Melhor Idade.

Projeto Bombeiro da Melhor Idade.

111

112

Projeto Praia Acessível - Itajaí.
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DIMENSÃO

114

ESTRUTURAL
11ª Diretriz | Capital humano
12ª Diretriz | Logística e inovação tecnológica
13ª Diretriz | Atividade de inteligência
14ª Diretriz | Atividade correcional e de ouvidora

115

116

11ª Diretriz
Capital Humano

Fortalecer e aperfeiçoar a política de
gestão de pessoas, ampliando a
valorização proﬁssional, bem como a
qualidade de vida e saúde no trabalho.
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DIMENSÃO ESTRUTURAL | 11ª Diretriz - Capital humano

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 20

Promover a
adequação do
efetivo às
necessidades da
segurança pública
(PNSP) (PDSC)

118

Adequar a política de
pessoal a ﬁm de garantir
recursos humanos
condizentes às demandas.

INDICADORES

METAS

• Efetivo dos órgãos da
segurança pública;

• Realizar a inclusão de pessoal nos
órgãos da SSP na ordem de 4%
(quatro por cento) - 700 (setecentos)
proﬁssionais por ano;

• Concursos públicos
realizados;

• Aperfeiçoar e ampliar o projeto
CTISP;

• Quantitativo de servidores
CTISP;

• Regulamentar a legislação que
dispõe sobre a prestação de serviço
voluntário nas atividades de APH,
Combate a Incêndio e Busca e
Salvamento;

• Quantidade de Termos de
Adesão ao Serviço Voluntário.

• Garantir a alocação de recursos
para o ressarcimento dos Bombeiros
Comunitários.

PRAZO

ENVOLVIDOS

20

• META: 2
(dois) anos.

PM, PC, BM,
IGP, DETRAN

PROGRAMAS
& AÇÕES

• Realizar concurso de ingresso (PM, PC, BM, IGP, DETRAN);
POLÍCIA MILITAR
SANTA CATARINA

• Realizar processos seletivos para serviços temporários (PM, PC,
BM, IGP, DETRAN);
• Ampliar a contração de servidores para o CTISP
(PC, BM, IGP);
• Ampliar a Adesão ao Serviço Voluntário de Guarda-vidas Civis e
Bombeiros Comunitários (BM );
• Realizar concurso de ingresso, periódicos, com vagas
dimensionadas à demanda de solicitações de exames e laudos
periciais, bem como dimensionado ao incremento de efetivo de
solicitantes dos exames e laudos (Autoridades Policiais,
Promotores e Magistrados) (IGP).
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DIMENSÃO ESTRUTURAL | 11ª Diretriz - Capital humano

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 21

Promover a saúde
física, mental e
psicossocial dos
agentes da
segurança pública
(PNSP) (PDSC)

120

Promover a saúde física,
mental e psicossocial dos
integrantes da segurança
pública, por meio de
programas e ações voltados
ao bem-estar dos seus
agentes, de modo a
proporcionar as condições
adequadas para o
desempenho das complexas
e arriscadas atividades
proﬁssionais.

INDICADORES

METAS

• Percentual de absenteísmo;
• Percentual de afastamentos
por questões de saúde.

PRAZO

• Implementar programa para
promoção de saúde física;

• META: 2
(dois) anos;

• Fortalecer o sistema de
assistência psicossocial.

• META: 4
(quatro) anos.

ENVOLVIDOS

PM, PC, BM,
IGP, DETRAN

21

PROGRAMAS
& AÇÕES

• Formalizar parcerias com as universidades para o atendimento
psicossocial aos agentes da segurança pública.

POLÍCIA MILITAR
SANTA CATARINA

• Realizar o Programa de Gerenciamento de Estresse Proﬁssional e
Pós-Traumático (PROGESP);
• Criar o quadro de servidores civis para área de psicologia.

• Dar continuidade às ações administrativas e de intervenção;
psicológica da Coordenadoria de Saúde Ocupacional.

• Realizar o Programa de Gerenciamento de Estresse Proﬁssional e
Pós-Traumático (PROGESP);
• Implantar o Calendário de Vacinação Ocupacional no CBMSC;
Implementar o programa estadual de saúde ocupacional – Dec Est Nº
2709/2009;
• Realizar a Projeto de Preparação para a Reserva Remunerada;
• Realizar o Programa de Valorização.

• Realizar o diagnóstico situacional dos servidores do IGP no que tange
ao percentual de absenteísmo e afastamentos por questões de saúde do
servidor;
• Formalizar parcerias com as universidades para o atendimento
psicossocial aos agentes da segurança pública.

121

DIMENSÃO ESTRUTURAL | 11ª Diretriz - Capital humano

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 22

Promover
capacitação
proﬁssional dos
agentes da
segurança pública
(PNSP) (PDSC)

122

Promover o
aperfeiçoamento e a
capacitação proﬁssional
dos agentes da segurança
pública, por meio de cursos,
treinamentos e outros tipos
de eventos e ações
pertinentes à área, de modo
a proporcionar as
condições adequadas para
o exercício das atividades.

INDICADORES
• Número de proﬁssionais
treinados e capacitados;

METAS

PRAZO

• Realizar a capacitação e formação
de pessoal na ordem de 4% (quatro
por cento) - 700 (setecentos)
proﬁssionais para a SSP por ano;

• META: 4
(quatro) anos;

• Promover o intercâmbio entre as
• Número de cursos de
instituições de segurança pública, de
formação, aperfeiçoamento e
acordo com as peculiaridades e
treinamentos realizados;
especiﬁcadas do ensino militar
conforme o artigo 83 da lei de
diretrizes e bases da educação LDB;
• Número de proﬁssionais
enviados para cursos em
outros Estados ou países.

• Ampliar oferta de intercâmbios e
troca de experiências nacionais e
internacionais.

• META: 2 (dois)
anos;

ENVOLVIDOS

22
SSP, PM, PC,
BM, IGP,
DETRAN

• META: 4 .
(quatro) anos

PROGRAMAS
& AÇÕES

• Realizar convênios e parcerias na área formação e capacitação (SSP,
PM, PC, BM, IGP, DETRAN).
• Destinar percentual de 2% do Fundo da Segurança Pública para
investimento no ensino, pesquisa, extensão e inovação aplicadas à
Segurança Pública (SSP/DIFC);
• Realizar Eventos Acadêmicos: Seminários (internacional, nacional,
regionais), Simpósios, Workshop, entre outro (SSP/DIFC);
• Realizar Eventos de Formação e Capacitação: cursos, palestras,
treinamentos, entre outros (SSP/DIFC);
• Realizar Eventos de Integração entre as Instituições de Ensino:
encontros, reuniões técnicas, workshop, treinamentos, cursos,
capacitações, entre outros (SSP/DIFC);
• Realizar Eventos Intersetoriais com as políticas públicas aﬁns:
assistência social, educação, justiça e cidadania, entre outras
(SSP/DIFC);
• Realizar Projetos com as Academias/Centros de Ensino: gestão
acadêmica, qualiﬁcação de docentes, implantação de EAD nas
Instituições de Ensino, entre outros (SSP/DIFC);
• Implantar Cursos de Pós-Graduação, em nível de latu sensu e strictu
sensu(SSP/DIFC).
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PROGRAMAS

19

& AÇÕES

• Criar o Sistema de Ensino, Pesquisa e Inovação aplicada à Segurança Pública
(SSP/DIFC);
• Criar o Centro de Estudos e Pesquisas Aplicadas à Segurança Pública (SSP/DIFC);
• Criar e elaborar a Revista Cientíﬁca (SSP/DIFC);
• Criar o Repositório Institucional em Segurança Pública (SSP/DIFC);
• Criar a Biblioteca Setorial de Segurança Pública (SSP/DIFC);
• Realizar o Projeto - Caminhão de Tiro Virtual Itinerante (SSP/DIFC);
• Adequar e aprimorar o Estande de Tiro Virtual (SSP/DIFC).

• Fomentar a integração entre as instituições de ensino da Secretaria de Segurança
Pública, com o implemento da RENASP;
• Fomentar os cursos de capacitação, notadamente nas áreas do meio ambiente, com
a realização de cursos de formação continuada em local de crime ambiental, bem
como investigação de crimes ambientais;
• Realizar um Seminário Estadual de Investigação de crimes ambientais;
• Deﬂagrar cursos referentes à Meios Especiais de Investigação previstos na Lei n.
12.850/2013 (Organização Criminosa), mormente no que se refere à ação controlada,
agente inﬁltrado e colaboração premiada;
• Promover cursos de Formação Continuada referente ao tema Lavagem de Dinheiro,
relacionando-o a repressão a fraudes ﬁscais;
• Desenvolver oﬁcinas para capacitação de Policiais Civis em investigação
prospectiva;
• Capacitar Policiais Civis no uso diferenciado da força, por intermédio de cursos
especíﬁcos;
• Capacitar Policiais Civis no uso de VANT (Drone);
• Capacitar pilotos e tripulantes do SAER em técnicas de atendimento pré-hospitalar
tático, e primeiros socorros;
• Fomentar o curso de Pós-Graduação em Gestão de Segurança Pública e
Investigação Criminal Aplicada da ACADEPOL, com a inclusão de uma turma por
ano;
• Desenvolver cursos de capacitação em atendimento a vítimas de violência
doméstica e crimes de gênero;
• Fomentar a integração entre as Academias de Polícia Civil do Brasil;
• Manter e ampliar os Termos de Cooperação técnica com instituições de ensino de
órgãos de Segurança Pública e de Justiça;
• Capacitar equipes em Investigação de homicídio e local de crime com carga
horária mínima de 40;
• Realizar cursos de capacitação e treinamento para o uso diferenciado da força;
• Capacitar os Policiais Civis em Investigação de crimes ambientais e levantamento
de local de crime.
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• Expandir a estrutura do Ensino à Distância;
• Executar o Plano Geral de Ensino em sua totalidade;
• Ofertar vagas em cursos para outras instituições.

22

•• Realizar
RealizarooProjeto
diagnóstico
situacional dos servidores do IGP no que tange
de Estrutura Física da Academia de Perícia, adequada ao
ao
percentual
de absenteísmo
e afastamentos
questões
de saúde
do
treinamento
técnico
e cientíﬁco realizado
pelo IGPpor
para
realização
de cursos
servidor;
de formação, capacitação continuada, estudos cientíﬁcos e pesquisas de novas
•tecnologias;
Formalizar parcerias com as universidades para o atendimento
agentes
da segurança
pública.de servidores do IGP;
•psicossocial
Criar fundo aos
ﬁnanceiro
próprio
para capacitação
• Realizar o treinamento de servidores em outros Estados ou países;
• Capacitar o efetivo integrante da estrutura da segurança pública quanto à
preservação do local de crime, requisito fundamental para possibilitar a
determinação da autoria e materialidade, em especial nos crimes contra o
meio ambiente e de trânsito, entre outros;
• Realizar o Programas Elaboração e realização de programas e cursos de
capacitação e de treinamento de servidores do IGP nas áreas forenses de local
de crime contra a vida, local de crime contra o patrimônio, balística forense,
papiloscopia, documentoscopia forense, grafoscopia forense, merceologia,
contabilidade forense, engenharia forense, perícia em local de incêndio,
perícia em local de crime de trânsito, identiﬁcação veicular, perícia
ambiental, áudio forense, análise forense de imagens, informática forense,
química forense, genética forense, toxicologia forense, biologia forense,
medicina legal, odontologia forense, gestão e inovação;
• Realizar Acordos de Cooperação Técnica com instituições estrangeiras de
referência mundial (ex.: FBI, Netherlands Forensic Institute, Northwest
University, etc.) para capacitação nas diversas áreas de atuação da
instituição;
• Realizar Programas de capacitação de servidores do IGP para as dimensões
de Inteligência.

• Capacitar o efetivo integrante da estrutura da segurança pública na área de
trânsito.
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12ª Diretriz
Logística e inovação
tecnológica
Fortalecer e aperfeiçoar a política de
gestão logística, de materiais e de
infraestrutura, bem como o uso de novas
tecnologias (TICs), para aumentar a
eﬁciência dos órgãos da SSP.
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DIMENSÃO ESTRUTURAL | 12ª Diretriz
Logística e inovação tecnológica

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 23

Realizar os
investimentos
logísticos e
estruturais
necessários às
atividades da
segurança pública
(PNSP) (PDSC)

128

Estabelecer investimentos
nos 5 (cinco) eixos
fundamentais
(equipamentos de proteção,
armamentos, veículos,
equipamentos de
informática e de tecnologia
e obras e instalações), a ﬁm
de garantir condições
tecnológicas e estruturais
adequadas e inovadoras
aos órgãos integrantes da
SSP/SC, procurando
assegurar um investimento
mínimo de R$ 150 milhões
anuais, valor este
necessário para garantir o
funcionamento normal das
atividades, com renovação
de frota e de equipamentos,
entre outros.

INDICADORES

METAS

PRAZO

ENVOLVIDOS

• META: 4
(quatro) anos.

SSP

23

• Realizar a aquisição de equipamentos
• Número de equipamentos de de proteção individual (EPI);
EPI adquiridos;
* R$ 10,7 milhões/ano
• Número de armamentos e
munições adquiridas;

• Número de veículos,
aeronaves e embarcações;
a

• Número de equipamentos
tecnológicos e de inteligência;

• Realizar a aquisição de armamentos
e munições;
* R$ 3,3 milhões/ano

• Realizar a aquisição de veículos,
aeronaves e embarcações;
* R$ 85 milhões/ano

• Realizar a aquisição de equipamentos
de
informática
e
ferramentas
tecnológicas;
* R$ 17 milhões/ano

• Realizar construções e reformas;
• Número de construções e
reformas realizadas.

* R$ 34 milhões/ano
*Referências extraídas a partir das
necessidades estruturantes apresentadas pelos
órgãos.

PROGRAMAS
& AÇÕES

• Construir o Centro Integrado de Comando e Controle - CICC em
Florianópolis;
• Construir o Centro Regional de Inteligência de Fronteira na Região
Oeste.

• Realizar o Programa de renovação da frota em 25% ao ano.
POLÍCIA MILITAR
SANTA CATARINA
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PROGRAMAS

23

& AÇÕES

• Realizar a dotação de 20 milhões para compras de coletes, algemas, marcapassos,
kit spark, kit tecnologia não letal para DRAS, kit tecnologia não letal espargidor de
pimenta e kit de proteção e preservação da vida em operações especiais de alto risco;
• Realizar a dotação de 6,5 milhões em compras de munições, fuzis, submetralhadoras
e pistolas;
• Realizar a dotação de 85 milhões em viaturas em quatro anos;
• Realizar a dotação de 34 milhões em softwares e hardwares em quatro anos;
• Realizar a Dotação de 34 milhões em reformas e construção de novas delegacias e
da ACADEPOL em quatro anos;
• Adquirir equipamentos aeromédicos para as aeronaves da Polícia Civil; PC •
Adquirir imagiador térmico (ﬂir);
• Criar a Diretoria de Planejamento e Avaliação e da Diretoria Administrativa e
Financeira;
• Estruturar a Gerência de Comunicação Social no âmbito da Polícia Civil.

• Construir e equipar o Instituto de Pesquisa e desenvolvimento em Ciências do Fogo;
• Construir o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças;
• Realizar o Programa de renovação de frota (ABTR 15 anos; ASU, AR, ATM, AT e
ATT 5 anos);
• Realizar o Programa de Proteção Individual e Respiratório (EPI e EPR para cada
Bombeiro);
• Realizar o Programa de Combate a Incêndio e Salvamento em Altura (Aquisição de
1 AEM para cada BBM).

• Construir a Academia de Perícia, adequada ao treinamento técnico e cientíﬁco
realizado pelo IGP para realização de cursos de formação, capacitação continuada,
estudos cientíﬁcos e pesquisas de novas tecnologias;
• Construir e reformar Núcleos de Perícia adequados às atividades do IGP;
• Realizar a dotação orçamentária 3 milhões por ano para aquisição de insumos e
equipamentos de proteção individual;
• Realizar a dotação orçamentária anual de 10 milhões para renovação da frota de
viatura e aquisição de aeronaves;
• Realizar a dotação orçamentária de 2 milhões por ano para aquisição de
equipamentos de informática e ferramentas tecnológicas;
• Realizar a dotação orçamentária de 17 milhões para obras infraestrutura
(construções e reformas) em quatro anos;
• Realizar a dotação orçamentária de 6 milhões para aquisição de equipamentos
tecnológicos.

• Construir uma sede para o Detran;
• Adquirir equipamentos de informática para atualização do parque tecnológico do
Detran.
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DIMENSÃO ESTRUTURAL | 12ª Diretriz
Logística e inovação tecnológica

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 24

Promover o
desenvolvimento
tecnológico das
atividades da
segurança pública
(PNSP) (PDSC)

132

Incentivar a inovação, o
desenvolvimento e a
implementação de novas
tecnologias de forma a
promover o
aperfeiçoamento das
atividades e ações na área
de segurança pública.

INDICADORES

• Número de equipamentos,
ferramentas e softwares
tecnológicos desenvolvidos e
implementados.

METAS

PRAZO

• Incentivar as áreas voltadas à
inovação, desenvolvimento e suporte
em tecnologia da informação dos
órgãos da SSP;

• META: 2
(dois) anos;

• Introduzir o uso de novas tecnologias
e equipamentos na área de gestão
administrativa e operacional.

• META: 4
(quatro) anos.

ENVOLVIDOS

24

SSP, PM, PC,
BM, IGP,
DETRAN

PROGRAMAS
& AÇÕES

• Realizar o Centro Integrado de Treinamento, Desenvolvimento e
Inovação da SSP (CITDI);
• Realizar o desenvolvimento de aplicativos (SSP / PM);
• Desenvolver Sistemas de Videomonitoramento (SSP/DTIC/DINI);
• Desenvolver base de dados para disponibilização ao sistema de
leitura de placas (veículos) e facial (Indivíduos de interesse) em
integração com o videomonitoramento (SSP /DTIC);
• Desenvolver o Módulo de Integração de dados do Sistema Integrado
de Segurança Pública (SISP) com o Tribunal de Justiça, Ministério
Público, convênios com o Governo Federal, Tribunal Superior
Eleitoral e Receita Federal (SSP/DINI);
• Realizar Sistemas de Proteção Ativa do SISP (SSP/DINI);
• Realizar a Delegacia Virtual (ampliação da capacidade de
atendimento) (SSP/DINI);
• Aperfeiçoar o módulo de Consulta Policial do SISP (SSP/DINI);
• Desenvolver o SISP Móvel 2.0 (SSP/DINI);
• Reestruturar o Módulo dos Procedimentos Cartorários (SSP/DINI);
• Realizar a evolução e Integração do SIRSAELP (IGP) com o SISP
(SSP/DINI);
• Criar o Sistema Integrado de Gestão e Operação com aeronaves
remotamente pilotadas - Drones (SSP).
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PROGRAMAS
& AÇÕES

24
POLÍCIA MILITAR
SANTA CATARINA

• Realizar o Projeto "Câmeras Corporais".

• • Realizar o Projeto de implementação de APF e IP em sistema audiovisual
(PC / PM);
• Adquirir software para tratamento de imagens de câmeras de vigilância, para
ﬁns de investigação, considerando o projeto da SSP que busca a integração de
equipamentos particulares como postos de gasolina, supermercados etc.

• Realizar o Projeto FireCast Total;
• Realizar a Atividade Técnica Digital;
• Realizar o E-193 e SIGAT integrados;
• Realizar o Sistema de Gestão Estratégica.

• Realizar o Sistema de Registro de Solicitações, Atendimentos e Emissão de
Laudos Periciais;
• Realizar o Sistema Integrado de Controle Administrativo do IGP.

• Criar programas de Gestão Eletrônica de Documentos (GED).
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13ª Diretriz
Atividade de inteligência

Fortalecer, aperfeiçoar e desenvolver os
serviços de inteligência, de modo a
possibilitar que se atenda às demandas
crescentes por produção de informações
qualiﬁcadas, com vistas ao aumento da
eﬁciência da atuação dos órgãos da SSP.
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DIMENSÃO ESTRUTURAL | 13ª Diretriz
Atividade de Inteligência

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 25

Promover o
aperfeiçoamento da
atividade de
inteligência na área
da segurança pública
(PNSP) (PDSC)
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Incentivar o
aperfeiçoamento da
atividade de inteligência na
área da segurança pública.

INDICADORES

• Número de equipamentos,
ferramentas e softwares
tecnológicos desenvolvidos e
implementados.

METAS

PRAZO

• Incentivar as áreas voltadas à
inovação, desenvolvimento e suporte
em tecnologia da informação dos
órgãos da SSP;

• META: 2
(dois) anos;

• Introduzir o uso de novas tecnologias
e equipamentos na área de gestão
administrativa e operacional.

• META: 4
(quatro) anos.

ENVOLVIDOS

SSP, PM, PC,
BM, IGP,
DETRAN

25

PROGRAMAS
& AÇÕES

• Implantar o Sistema Estadual de Inteligência de Segurança Pública
(Normatização) (SSP);
• Capacitar os Servidores na Atividade de Inteligência de Segurança
Pública (SSP);
• Modernizar e reequipar as unidades de Inteligência de Segurança
Pública (SSP);
• Desenvolver sistemas informatizados com mobilidade para uso da
Atividade de Inteligência de Segurança Pública (SSP/DINI)
• Desenvolver novos Módulos de sistemas informatizados de Inteligência
de Segurança Pública e de Inteligência e Investigação Policial - Sistema
Integrado de segurança Pública (SSP/DINI) (PM, PC).

• Ampliar as ações de inteligência.
POLÍCIA MILITAR
SANTA CATARINA

• Ampliar a capacidade de atendimento do Sistema de Denúncias
(Disque Denúncia).

• Realizar o Projeto de Inteligência Estratégica.

• Incluir o IGP nos serviços de Inteligência;
• Criar Equipe de Inteligência Pericial.
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14ª Diretriz
Atividade correcional
e de ouvidora

Fortalecer, aperfeiçoar e desenvolver a
atividade correcional e de ouvidoria, de
modo a possibilitar que se atenda às
demandas crescentes por produção de
informações qualiﬁcadas, com vistas ao
aumento da eﬁciência da atuação dos
órgãos da SSP.
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DIMENSÃO ESTRUTURAL | 14ª Diretriz
Atividade correcional e de ouvidoria

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 26

Promover o
aperfeiçoamento da
atividade correcional
e de ouvidoria na área
da segurança pública
(PNSP)
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Fortalecer, aperfeiçoar e
desenvolver a atividade
correcional e de ouvidoria,
de modo a possibilitar que
se atenda às demandas
crescentes por produção de
informações qualiﬁcadas,
com vistas ao aumento da
eﬁciência da atuação dos
órgãos da SSP.

26
INDICADORES

METAS

• Percentual de proﬁssionais
alocados nas áreas
correcionais;

• Fortalecer as estruturas das
corregedorias das Corporações
dotando-as de contingentes
adequados e especializados para a
atuação na área correcional,
aumentando o percentual de
proﬁssionais empregados
exclusivamente na área para no
mínimo 2,5% (dois e meio por cento)
do efetivo total de cada órgão
integrante da SSP;

• Número de projetos
desenvolvidos;

• Desenvolver projetos para o
fortalecimento e ampliação das
competências dos órgãos correcionais
assegurando maior legitimidade nas
atuações;

• Número de agentes de
• Desenvolver projetos para o combate
segurança pública investigados
à corrupção dos agentes da segurança
por corrupção na atividade
pública;
policial;

• Percentual de proﬁssionais
alocados nas ouvidorias.

• Fortalecer as estruturas das
ouvidorias das Corporações dotandoas de contingentes adequados e
especializados para a atuação na área.

PRAZO

• META: 10
(dez) anos;

ENVOLVIDOS

SSP, PM, PC,
BM, IGP e
DETRAN

• META: 2
(dois) anos;

SSP, PM, PC,
BM, IGP e
DETRAN

• META: 4
(quatro) anos;

SSP, PM, PC,
BM, IGP e
DETRAN

• META: 6
(seis) anos.

SSP, PM, PC,
BM, IGP e
DETRAN
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PROGRAMAS
& AÇÕES

26

POLÍCIA MILITAR
SANTA CATARINA
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• Implantar um sistema de monitoramento e de divulgação dos dados sobre incidentes
que envolvam o uso da força, em especial os que envolvam disparos de arma de fogo ou
de equipamentos de menor potencial ofensivo;
• Criar um sistema para a transparência dos dados quantitativos relativos a
procedimentos instaurados pelos órgãos de controle interno e sobre a quantidade e o
perﬁl dos proﬁssionais penalizados;
• Implantar mecanismos de monitoramento de policiais que tenham sido desligados das
Corporações por questões disciplinares;
• Desenvolver um projeto de segurança e de garantias para os agentes dos órgãos
correcionais;
• Desenvolver um protocolo de proteção pessoal para os agentes de segurança pública;
• Desenvolver estudos e projetos para a implementação de mudanças e de
modernização dos regulamentos e procedimentos disciplinares;
• Desenvolver um projeto para a implantação de um complexo de custódia e correição
da Secretaria de Estado da Segurança Pública;
• Aperfeiçoar o sistema correcional da SSP e promover uma maior cooperação entre os
órgãos de controle, aproximando as instituições e fortalecendo a atividade disciplinar
para a minimização de problemas;
• Estabelecer mecanismos para o compartilhamento de provas;
• Estabelecer uma sistemática para a avaliação de indicadores, como número de
ocorrências por infração, atenção à corrupção policial, avaliação do desvirtuamento
do encargo, arbítrio das medidas etc;
• Estabelecer mecanismos para a avaliação do controle interno, medindo a
produtividade, a eﬁciência, etc;
• Fomentar a aquisição de softwares e equipamentos para gestão e análise da
produtividade;
• Estabelecer mecanismos para um maior relacionamento das corregedorias com as
ouvidorias;
• Estabelecer uma atuação correcional preventiva objetivando minimizar casos de
desvios de conduta de servidores;
• Estabelecer mecanismos para evitar ao máximo a impunidade de condutas
infracionais, respeitando-se sempre o devido processo legal, evitando o
enfraquecimento das Corregedorias;
• Incluir matéria correlata às atividades correcionais no currículo das Academias de
Polícia;
• Dotar as corregedorias com policiais formados e capacitados para atuação na área
correcional;
• Estabelecer uma maior divulgação sobre as Corregedorias, facilitando o acesso e
uma maior transparência ao público;
• Estabelecer mecanismos objetivando a padronização de procedimentos;
• Desenvolver projetos para a Segurança Orgânica das instalações onde estão alocadas
as corregedorias;
• Realizar o reaparelhamento dos órgãos correcionais com viaturas apropriadas para
deslocamento;
• Promover alteração na regulamentação estatal que disciplina o pagamento de diárias
para custeio de viagens com previsão de fundo especíﬁco para tal;
• Fomentar a aquisição de softwares e equipamentos de informática para audiências
por meio audiovisual e desenvolvimento de processos por meio eletrônico;
• Estabelecer mecanismos para evitar ao máximo a impunidade de condutas
infracionais, respeitando-se sempre o devido processo legal sem acarretar o
enfraquecimento das Corregedorias.
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MONITORAMENTO
& AVALIAÇÃO

O

Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social é um
processo contínuo e permanente, cujo acompanhamento e
avaliação são etapas que seguem a sua implantação. Com efeito, a
gestão estratégica ora iniciada não será taxada como um projeto com início,
meio e m e, muito menos, de responsabilidade tão somente da cúpula da
SSP/SC, pois deve permear todas as organizações integrantes do sistema de
segurança pública estadual e em todos os seus níveis.
As decisões estratégicas são caracterizadas pelo risco e incerteza, uma vez
que as mudanças rápidas e amplamente imprevisíveis podem transformar,
de uma hora para outra, até os planos mais bem desenvolvidos, em
estratégias inecazes. Nesse sentido, uma vez implementada a estratégia
planejada, dar-se-á o início ao uso de ferramentas de controle,
monitoramento, avaliação e modicação à medida que as condições
ambientais ou organizacionais assim requeiram, a m de aprimorar a gestão
e o atendimento às demandas da sociedade.
O efetivo monitoramento das ações e a avaliação dos resultados alcançados
são fundamentais para que a gestão estratégica da organização mantenha o
foco nas prioridades, dessa forma, otimizando a aplicação de recursos,
evitando desperdícios e auxiliando nas tomadas de decisões.
Em rigor, a implantação de um sistema de monitoramento e avaliação por
meio da mensuração e interpretação periódica dos resultados representa
uma importante ferramenta de integração e de coordenação das ações, uma
vez que todos os atores envolvidos participam e formulam medidas
corretivas e preventivas, quando necessárias, criando um canal de
comunicação dos resultados.
Cabe destacar que o novo Ministério Extraordinário da Segurança Pública
terá papel fundamental nesse processo de monitoramento a avaliação do
desempenho das metas e da gestão do todo o plano como um todo, assim
como o Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social,
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criado também por uma nova exigência legal federal e que já se
encontra em fase nal de regulamentação no âmbito do Estado de
Santa Catarina, que entrará em funcionamento logo no início do
próximo exercício.
Ainda assim, a coordenação geral do Plano Estadual de Segurança
Pública será realizada pelo Gabinete de Gestão Integrada Estadual
(GGI-E), capitaneada pelo Secretário de Estado da Segurança Pública
e demais Secretários envolvidos. O monitoramento e avaliação do
andamento dos programas e de seus indicadores terão como elemento
central as decisões tomadas pelos gestores das instituições e pelo
Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social.
Além das reuniões, os índices de desenvolvimento das diretrizes e dos
26 objetivos estratégicos do plano serão acompanhados com base nas
métricas apresentadas nos quadros analíticos ou gerenciais
desenvolvidos pelo Projeto Analytics, atualmente Solução Qlik,
ferramenta de Business Intelligence (BI) em pleno uso na Secretaria de
Estado da Segurança Pública. Sugere-se também a criação de câmaras
técnicas e a designação de um gestor responsável para a
implementação e o acompanhamento de cada objetivo.
Os quadros gerenciais serão alimentados pelos dados dos sistemas da
plataforma de governo, abrangendo 26 aplicações, uma para cada
objetivo estratégico denido neste plano, com informações históricas e
atuais, que servirão para a tomada de decisão de forma célere e
assertiva. Convém registrar que a ferramenta permite a integração de
outros dados, a exemplo das áreas de educação e saúde, temas
transversais que robustecem a análise gerencial. Por m, destaca-se
que os quadros analíticos ou gerenciais serão associativos, permitindo
uma visão da informação por variados ângulos, em interfaces amigáveis
e intuitivas. Em suma, o grande objetivo será transformar a SSP/SC
numa organização orientada por dados (Data Driven Organization) e em
congruência com a direção instituída neste plano estratégico.
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ANEXO 1
ESTATÍSTICA CRIMINAL DIAGNÓSTICO E METAS
População:
• 2008 a 2010: IBGE, Censo 2010
• 2011 a 2017: IBGE, Estimativa Populacional
• 2018 a 2028: IBGE, Projeção da População
Fonte:
• Gerência de Estatística e Análise Criminal (GEAC/DINI/SSP/SC)
• Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP/Polícia Civil)
Atualização:
• 24/07/2018
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Indicador

Parâmetro

Meta 2030

Fonte do parâmetro

Homicídio

8,2 (SP)

7,5

- Anuário BSP 2017, p. 15

Latrocínio

0,60 (MG)

0,50

- Anuário BSP 2017, p. 16

LCSM

0,10 (SP)

0,05

- Anuário BSP 2017, p. 18

Apuração da
autoria de
homicídio

80%

80%

Morte de policiais

0,20 (AM)

0,00

- Anuário BSP 2017, p. 23

Confronto Policial

0,23 (DF)

0,20

- Anuário BSP 2017, p. 13

Mortalidade jovens 19,0 (SP)

17,0

- Atlas da Violência 2018, p. 33

Feminicídio

0,10 (RJ)

0,09

- Anuário BSP 2017, p. 19

Roubo

177,7 (RR)

170,0

- Anuário BSP 2017, p. 50

Roubo de veículo

26,6 (AP)

25,0

Furto

1.503,1 (SC)

1.430,0

- Melhor marca de SC dos úl mos 10
anos

Furto de veículo

170,8 (SC)

105,3

- Média de SC dos úl mos 10 anos: 185,4

Mortes em
acidente de
trânsito

19,6 (SC - 2024)

19,1

- Plano de Desenvolvimento de Santa
Catarina 2030, p. 76

- Art. 2º, §2º, IV, PLS 240/2016
- Art. 12, I, Lei 13.675/2018 – SUSP

Anuário BSP 2017, p. 48
- Média de SC dos úl mos 10 anos: 37,3
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5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

12,3

2011

12,0

2012

2013

10,8

2014

11,2

2015

12,1

MÉDIA 2008-2017

11,7

2016

13,0

2018

13,3

12
11,2

2019 2020 2021

12,6

HOMICÍDIO 2008-2017

2017

14,1

10,0
9

8,9
8

7,9
7,5

12,1

Indicador: Taxa de homicídios por 100 mil hab.

META 2018-2028

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

10,5

Nº de vı́timas de Homicídio por 100 mil habitantes

Obje vo Estratégico 1 – Redução das Mortes Violentas

Nº de ví mas de homicídio por 100 mil habitantes do Estado
de São Paulo: 8,2 à 11º Anuário Brasileiro de Segurança
Pública 2017, p. 15

PARÂMETRO

2008 2009 2010

12,0 12,0

Diretriz 1 – Proteção à Vida
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0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

2010

2011

0,9

2012

1,0

2014

0,9

2015

MÉDIA 2008-2017

2013

0,8

1,0

2016

0,9

2018

0,84

2019

0,80

2020

2021

0,75 0,72

LATROCÍNIO 2008-2017

2017

0,9

META 2018-2028

0,50

2027 2028

0,55 0,53

2022 2023 2024 2025 2026

0,59 0,59

0,92

Indicador: Taxa de latrocínios por 100 mil hab.

0,67 0,65

Nº de ví mas de Latrocínio por 100 mil habitantes

Obje vo Estratégico 1 – Redução das Mortes Violentas

Nº de ví mas de latrocínio por 100 mil habitantes do Estado
de Minas Gerais: 0,60 à 11º Anuário Brasileiro de Segurança
Pública 2017, p. 16

PARÂMETRO

2008 2009

0,8

0,9

1,1

Diretriz 1 – Proteção à Vida
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0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

2010

2011

0,1

2013

0,3

2014

0,2

2015

0,2

MÉDIA 2008-2017

2012

0,3

2016

0,3

2018

0,34

2019

0,29

2020

0,24

LESÃO C.S.M. 2008-2017

2017

0,4

2021

0,20
0,14
0,11 0,09

META 2018-2028

0,05
2027 2028

0,08 0,06
2022 2023 2024 2025 2026

0,16

0,21

Indicador: Taxa de L.C.S.M. por 100 mil hab.

Nº de ví mas de Lesão Corporal Seguida de Morte por 100 mil habitantes

Obje vo Estratégico 1 – Redução das Mortes Violentas

Nº de ví mas de lesão corporal seguida de morte por 100
mil habitantes do Estado de São Paulo: 0,05 à 11º Anuário
Brasileiro de Segurança Pública 2017, p. 18

PARÂMETRO

2008 2009

0,0

0,1

0,2

Diretriz 1 – Proteção à Vida
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0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0,4

2010

2011

0,7

2012

0,7

2014

0,7

2015

0,6

MÉDIA 2008-2017

2013

0,7

2016

0,5

2018

53,5%

2019

55,7%

2020

58%

APURAÇÃO 2008-2017

2017

0,5

2021

60,3%

Apuração da Autoria de Homicídio

Obje vo Estratégico 1 – Redução das Mortes Violentas

§ Art. 2º, §2º, IV, PLS 240/2016
§ Art. 12, I, Lei 13.675/2018 – SUSP

PARÂMETRO

2008 2009

0,6

0,7

Diretriz 1 – Proteção à Vida

70%

70,9%

META 2018-2028

2022 2023 2024 2025 2026

64%

65,4%

75%

60,9%

80%

2027 2028

76,8%

Indicador: Apuração autoria homicídios por 100 mil hab.
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0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

2011

0,0

Obje vo Estratégico 2 – Redução da vi mização de agentes da
segurança pública e da letalidade em intervenções policiais

2013

2014

0,0

MÉDIA 2008-2017

2012

0,0

0,1

2015

0,0

2017

0,0

2018

2019

2020

0,00

POLICIAIS MORTOS 2008-2017

2016

0,0

2021

0,00

0,00

0,00

META 2018-2028

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

0,00

0,03

Indicador: Taxa de policiais mortos por 100 mil hab.

Nº de Policiais Mortos em razão da a vidade por 100 mil habitantes

Melhor marca de SC (2010)

PARÂMETRO

2008 2009 2010

0,0

Diretriz 1 – Proteção à Vida
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0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

0,5

2010

2011

1,0

2013

0,9

2014

1,4

2015

0,9

MÉDIA 2008-2017

2012

1,1

2016

0,9

2018

2019

2020

0,60

CONFRONTO 2008-2017

2017

1,1

2021

0,40
0,30
0,20

META 2018-2028

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

0,50

0,90

Indicador: Taxa de confronto policial por 100 mil hab.

Nº de ví mas de Confronto Policial por 100 mil habitantes

Obje vo Estratégico 2 – Redução da vi mização de agentes da
segurança pública e da letalidade em intervenções policiais

Nº de ví mas de confronto policial por 100 mil
habitantes do Distrito Federal: 0,23 à 11º Anuário
Brasileiro de Segurança Pública 2017, p. 13

PARÂMETRO

2008 2009

0,5

0,7

Diretriz 1 – Proteção à Vida

157

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

24,3

2013

2014

2015

MÉDIA 2008-2017

2012

2016

*Taxa calculada com base no quan ta vo populacional
da faixa etária

2017

2018

26,0

21
19
18
17

META 2018-2028

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

23

HOMICÍDIO 2008-2017

Nº de ví mas de homicídio de jovens (15 a 29 anos) por
100 mil habitantes do Estado de São Paulo: 19,0 à Atlas
da Violência 2018, p. 33

PARÂMETRO

2011

19,6 19,3

22,7

24,4

27,1

22,6

Indicador: Taxa de policiais mortos por 100 mil hab.

Nº de ví mas de Homicídio por 100 mil habitantes (15-29 anos)

Obje vo Estratégico 3 – Redução da violência contra à infância e a
juventude

21,6 21,7 21,6

2008 2009 2010

23,5

Diretriz 1 – Proteção à infância e a
juventude

158

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0,7

2010

2011

2012

0,6 0,6

2014

2015

0,7

MÉDIA 2008-2017

2013

0,7

0,8

2016

0,8

2018

0,58

2019

2020

0,40

FEMINICÍDIO 2008-2017

2017

0,7

2021

0,22
0,13
0,09

0,70

Indicador: Taxa de feminicídios por 100 mil hab.

META 2018-2028

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

0,31

Nº de ví mas de Feminicídio por 100 mil habitantes

Obje vo Estratégico 4 – Redução da violência contra à mulher

Nº de ví mas de feminicídio por 100 mil habitantes do
Estado do Rio de Janeiro: 010 à 11º Anuário Brasileiro de
Segurança Pública 2017, p. 19

PARÂMETRO

2008 2009

0,8

0,9

Diretriz 1 – Proteção à mulher

159

5,0

55,0

105,0

155,0

205,0

255,0

305,0

2011

2012

2014 2015

MÉDIA 2008-2017

2013

2016

275,1

Nº de ocorrências de roubo por 100 mil habitantes do
Estado de Roraima: 177,7 à 11º Anuário Brasileiro de
Segurança Pública 2017, p. 50

PARÂMETRO

2008 2009 2010

101,3

134,6
123,6

188,2

229,6

261,1

2018

212
202

190

180
170

191,3

Indicador: Taxa de roubos por 100 mil hab.

META 2018-2028

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

ROUBO 2008-2017

2017

230,9

238,1

Nº de ocorrências de Roubo por 100 mil habitantes

Obje vo Estratégico 6 – Redução dos crimes contra o patrimônio

182,3 179,1

Diretriz 2 – Proteção ao patrimônio
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0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2010

2011

2013

37,7

2014

MÉDIA 2008-2017

2012

42,4

48,6

2015

habitantes do Estado de Amapá : 26,46 à 11º Anuá rio
Brasileiro de Segurança Pú blica 2017, p. 48
nMé dia 2008-2017 de nº de ocorrê ncias de roubo de
veıćulo por 100 mil habitantes em SC: 37,3

2017

42,9

2018

40,9

2019

39,1

2020

2021

37,3 35,6

ROUBO DE VEÍCULO 2008-2017

2016

50,8 50,2

31,0 29,6

META 2018-2028

25,8

2027 2028

28,3 27,0

2022 2023 2024 2025 2026

34,0 32,5

37,3

Indicador: Taxa de roubos de veículo por 100 mil hab.

Nº de ocorrências de Roubo de Veículo por 100 mil habitantes

Obje vo Estratégico 6 – Redução dos crimes contra o patrimônio

nNº de ocorrê ncias de roubo de veıćulo por 100 mil

PARÂMETRO

2008 2009

16,8

22,0

28,3

33,5

Diretriz 2 – Proteção ao patrimônio
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1.861,4

2012

2014

2015

MÉDIA 2008-2017

2013

2016

2018

1.626,3
1.585,0
1.544,7
1.505,4
1.467,1
1.429,8

1.677,4

Indicador: Taxa de furtos por 100 mil hab.

META 2018-2028

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

FURTO 2008-2017

2017

Melhor marca de SC em nº de ocorrências de furto por 100 mil
habitantes: 1.503,1 (2015)

2011

1.586,7
1.552,4
1.529,3
1.503,1

1.647,4

Nº de ocorrências de Furto por 100 mil habitantes

Obje vo Estratégico 6 – Redução dos crimes contra o patrimônio

1.656,7

1.784,5

1.842,6

2008 2009 2010

PARÂMETRO

1.350,0

1.450,0

1.550,0

1.650,0

1.750,0

1.850,0 1.810,3

1.950,0

Diretriz 2 – Proteção ao patrimônio

162

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

220,0

2011

2013

2014

MÉDIA 2008-2017

2012

2015

2017

170,8

2018

163,5

2021

149,7 143,3

2019 2020

156,5

FURTO DE VEÍCULO 2008-2017

2016

205,2 206,2 206,7

Média de SC em nº de ocorrências de furto por 100 mil
habitantes nos úl mos 10 anos: 185,4 (2015)

PARÂMETRO

2008 2009 2010

129,8

163,8

182,5

125,6 120,2

115,0 110,1
105,3

META 2018-2028

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

137,1 131,2

185,4

Indicador: Taxa de furto de veículo por 100 mil hab.

Nº de ocorrências de Furto de Veículo por 100 mil habitantes

Obje vo Estratégico 6 – Redução dos crimes contra o patrimônio

195,5 198,8 194,8

Diretriz 2 – Proteção ao patrimônio
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0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

7,0

2012

2013

21,3

MÉDIA 2008-2017

2011

20,6

23,2

2014

23,1

2015

2017

20,7

2018

20,6
19,9
19,6

17,4
19,1

META 2018-2028

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

20,2

MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO

2016

19,5 20,0

19,4

Indicador: Taxa de mortalidade em acidente
de trânsito por 100 mil hab.

Meta de taxa de mortalidade em acidente de trânsito por 100 mil habitantes de SC para o ano de 2024: 19,6
à Plano de Desenvolvimento de Santa Catarina 2030, p. 76

PARÂMETRO

2008 2009 2010

6,0

12,5

Obje vo Estratégico 10 – Promover a segurança e o enfrentamento
à violência no trânsito

Nº de ocorrências de Morte em acidente de trânsito por 100 mil habitantes

Diretriz 6 – Segurança no trânsito

ANEXO 2
REFERÊNCIAS DOS PARÂMETROS

Fonte: Secretarias Estaduais de Segurança Pública e/ou Defesa Social; Ouvidoria de Polícia da Bahia; Polícia Civil do Distrito Federal; Polícia Militar do Sergipe;
Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE); Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
(...) Informação não disponível. ( - ) Fenômeno Inexistente.
(1) A categoria Mortes Violentas Intencionais (MVI) corresponde à soma das vítimas de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes
decorrentes de intervenções policiais em serviço e fora (em alguns casos, contabilizadas dentro dos homicídios dolosos, conforme notas explicativas). Sendo assim,
a categoria MVI representa o total de vítimas de mortes violentas com intencionalidade deﬁnida de determinado território. O número de policiais mortos já está
contido no total de homicídios dolosos e é aqui apresentado apenas para mensuração do fenômeno.
(2) Grupos segundo qualidade estimada dos registros estatísticos oﬁciais de Mortes Violentas Intencionais. Grupo 1: maior qualidade das informações; Grupo 2:
qualidade intermediária das informações; Grupo 3: menor qualidade das informações; Grupo 4: não há como atestar a qualidade dos dados, pois a UF optou por
não responder o questionário de avaliação. Mais detalhes, vide apêndice metodológico.
(3) Taxa por 100 mil habitantes.
(4) Atualização das informações publicadas no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ano 10, 2016.
(5) A categoria homicídio doloso inclui as mortes decorrentes de intervenções policiais.
(6) Mato Grosso do Sul contabiliza apenas o número de ocorrências nas categorias homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte.
Observação: Atualizado em 01 de novembro de 2017 em função de retiﬁcação de dados por parte dos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pará.
Atualizado em 08 de novembro de 2017 em função de retiﬁcação de dados solicitada pelo estado do Maranhão. Atualizado em 23 de novembro em função de
retiﬁcação de dados solicitadas pelo estado do Acre. A classiﬁcação dos grupos de qualidade foi atualizada em função de retiﬁcações de informações enviadas por
Distrito Federal e Mato Grosso.
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Homicídios dolosos, por número de ví mas e ocorrências
Brasil e Unidades-da Federação – 2015 2016
Grupos
segundo
qualidade dos
dados (1)

Nº de Ví mas
Brasil e Unidades da
Federação

Brasil

Taxas (2)

Ns. Absolutos
2015(3)

Nº de Ocorrências

2016

2015

2016

Taxas (2)

Ns. Absolutos
Variação
(%)

2015

2016

2015

Variação
(%)

2016

52.307

54.053

25,6

26,2

2,5

41.593

42.152

20,3

20,5

0,5

Alagoas (5)

1.650

1.700

49,4

50,6

2,5

1.580

1.629

47,3

48,5

2,5

Amazonas

1.306

1.012

33,2

25,3

-23,7

1.267

990

32,2

24,7

-23,1

Ceará (6)

3.948

3.334

44,3

37,2

-16,1

3.779

3.163

42,4

35,3

-16,9

Espírito Santo

1.384

1.180

35,2

29,7

-15,7

1.348

1.131

34,3

28,5

-17,0

Mato Grosso (4)

1.135

1.086

34,8

32,9

-5,5

1.121

1.086

34,3

32,9

-4,3

Minas Gerais (4)

4.176

4.194

20,0

20,0

-0,2

4.032

4.042

19,3

19,2

-0,4

Pará (9)

3.365

3.650

41,2

44,1

7,2

3.234

3.531

39,6

42,7

7,9

1.446

1.278

36,4

32,0

-12,2

1.300

1.205

32,7

30,1

-7,9

Paraná

2.416

2.476

21,6

22,0

1,8

1.233

1.393

11,0

12,4

12,2

Pernambuco (4)

3.750

4.276

40,1

45,4

13,2

3.623

4.115

38,8

43,7

12,8

615

643

19,2

20,0

4,3

612

641

19,1

20,0

4,5

Rio de Janeiro

4.200

5.042

25,4

30,3

19,4

3.902

4.633

23,6

27,8

18,1

Rio Grande do Norte

1.390

1.745

40,4

50,2

24,4

...

...

...

...

...

Santa Catarina

827

894

12,1

12,9

6,7

...

...

...

...

...

Acre (4)

221

354

27,5

43,3

57,6

189

354

23,5

43,3

84,3

Distrito Federal (7)

631

605

21,6

20,3

-6,1

618

588

21,2

19,7

-6,8

Goiás

2.731

2.491

41,3

37,2

-9,9

2.731

2.491

41,3

37,2

-9,9

Maranhão

2.007

2.071

29,1

29,8

2,4

2.007

2.071

29,1

29,8

2,4

558

560

21,0

20,9

-0,8

558

560

21,0

20,9

-0,8

Rio Grande do Sul (4)

2.624

2.844

23,3

25,2

8,0

2.438

2.633

21,7

23,3

7,6

São Paulo

3.963

3.674

8,9

8,2

-8,0

3.758

3.521

8,5

7,9

-7,0

Sergipe

1.196

1.306

53,3

57,6

8,1

1.133

1.219

50,5

53,8

6,5

Amapá

205

297

26,7

38,0

42,0

196

298

25,6

38,1

49,0

Rondônia (4)

523

545

29,6

30,5

3,1

503

521

28,4

29,2

2,5

Roraima

83

87

16,4

16,9

3,1

83

87

16,4

16,9

3,1

Tocan ns

369

381

24,4

24,9

2,1

348

372

23,0

24,3

5,7

5.588

6.328

36,8

41,4

12,7

...

...

...

...

...

Paraíba

(4)

Grupo 1

Piauí (4)

Mato Grosso do Sul (4) (8)
Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Bahia

Fonte: Secretarias Estaduais de Segurança Pública e/ou Defesa Social; Ins tuto Brasileiro de Geograﬁa e Esta s ca (IBGE); Fórum Brasileiro de Segurança Pública. (...) Informação não disponível.

(1)
Grupos segundo qualidade es mada dos registros esta s cos oﬁciais de Mortes Violentas Intencionais. Grupo 1: maior qualidade das informações; Grupo 2: qualidade intermediária das inf ormações; Grupo 3: menor qualidade das
informações; Grupo 4: não há como atestar a qualidade dos dados, pois a UF optou por não responder o ques onário de avaliação. Mais detalhes, vide apêndice metodológico.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Por 100 mil habitantes.
Atualização das informações publicadas no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ano 10, 2016.
A categoria homicídio doloso inclui as mortes decorrentes de intervenções policiais.
Número de ví mas inclui 7 pessoas mortas em ações da Polícia Rodoviária Federal, em 2015, e 3 pessoas mortas em ações envolvendo agente do sistema prisional, bombeiro (fora de serviço) e policial rodoviário federal, em 016.
Número de ví mas inclui 25 homicídios ocorridos em unidades prisionais, em 2015, e 50 homicídios, também em unidades prisionais, em 2016.
Número de ví mas inclui 1 pessoa morta em ação de outras forças de segurança no Distrito Federal, em 2015, e 1 pessoa morta neste mesmo po de ação, em 2016.
Mato Grosso do Sul contabiliza apenas o número de ocorrências de homicídio doloso.

Número de ví mas inclui 1 pessoa morta em ação da Polícia Rodoviária Federal em 2015.
Observação: Atualizado em 01 de novembro de 2017 em função de re ﬁcação de dados por parte dos estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Atualizado em 23 de novembro em função de re ﬁcação de dados solicitadas pelo estado do Acre. A classiﬁcação dos
grupos de qualidade foi atualizada em função de re ﬁcações de informações enviadas por Distrito Federal e Mato Grosso.
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Crimes violentos letais intencionais, por sexo, e feminicídios
Brasil e Unidades da Federação – 2015 - 2016
Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) (2)
Grupos segundo
qualidade dos
dados (1)

Ví mas Sexo Feminino
Brasil e Unidades da
Federação

2015
Brasil

Variação
(%)

Taxa (6)

Ns. Absolutos
2016

2015

2016

Feminicídios

Proporção de
Feminicídios em relação

Ns. Absolutos

Em percentual (%)

2015

2016

2015

2016

4.793

4.606

4,6

4,4

-3,9

449

621

9,4

13,5

Alagoas

96

94

5,6

5,4

-2,1

9

35

9,4

37,2

Amazonas

96

77

4,9

3,9

-19,8

...

...

...

...

Ceará

237

210

5,2

4,6

-11,4

...

...

...

...

Espírito Santo

133

106

6,8

5,3

-20,3

58

34

43,6

32,1

Mato Grosso (3)

126

97

7,9

6,0

-23,0

...

...

...

...

Minas Gerais (3)

590

494

5,6

4,7

-16,3

...

...

...

...

Pará

230

277

5,7

6,8

20,4

24

43

10,4

15,5

Paraíba (3)

114

97

5,6

4,7

-14,9

4

8

3,5

8,2

Paraná

224

198

4,0

3,5

-11,6

22

20

9,8

10,1

Pernambuco

245

280

5,1

5,8

14,3

...

75

...

26,8

67

54

4,1

3,3

-19,4

26

31

38,8

57,4

Rio de Janeiro

380

430

4,5

5,0

13,2

...

16

...

3,7

Rio Grande do Norte

102

101

5,8

5,7

-1,0

29

29

28,4

28,7

Santa Catarina (4)

106

127

3,1

3,7

19,8

46

52

43,4

40,9

Acre

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Distrito Federal

59

59

3,8

3,8

0,0

5

21

8,5

35,6

Goiás

232

202

7,0

6,0

-12,9

26

18

11,2

8,9

Maranhão

134

142

3,8

4,0

6,0

...

...

...

...

83

102

6,3

7,6

22,9

16

34

19,3

33,3

Rio Grande do Sul

411

349

7,2

6,1

-15,1

99

96

24,1

27,5

São Paulo (5) (7)

515

474

2,3

2,1

-8,0

85

90

16,5

19,0

Sergipe

67

54

5,8

4,7

-19,4

...

...

...

...

Amapá

18

24

4,7

6,2

33,3

...

...

...

...

Rondônia (3)

56

37

6,5

4,2

-33,9

...

...

...

...

Roraima

6

15

2,4

6,0

150,0

...

1

...

6,7

Tocan ns

42

35

5,6

4,6

-16,7

...

...

...

...

424

471

5,5

6,1

11,1

...

18

...

3,8

Grupo 1

Piauí (3)

Mato Grosso do Sul(3)
Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Bahia

Fonte: Secretarias Estaduais de Segurança Pública e/ou Defesa Social; Fórum Brasileiro de Segurança Pública; PNAD - Ins tuto Brasileiro de Geograﬁa e Esta s ca. (-) Fenômeno Inexistente.
(...) Informação não disponível.
(1)
Grupos segundo qualidade estimada dos registros estatı́s ticos o iciais de Mortes Violentas Intencionais. Grupo 1: maior qualid ade das informaçõ es; Grupo 2: qualidade intermediá ria das
informaçõ es; Grupo 3: menor qualidade das informaçõ es; Grupo 4: nã o há como atestar a qualidade dos dados, pois a UF optou por nã o responder o questioná rio de avaliaçã o. Mais detalhes, vide apê ndice
metodoló gico.
(2)
Soma das categorias homicıd́io doloso, latrocı́nio e lesã o corporal seguida de morte.
(3)
A categoria homicıd́io doloso inclui mortes decorrentes de intervençõ es policiais.
(4)
Contabiliza crime praticado contra pessoa do sexo feminino em situaçã o de violê ncia domé stica.
(5)
Nã o inclui vı́timas de latrocı́nio e lesã o corporal seguida de morte, apenas de homicı́ dio doloso. O nú mero absoluto de vı́ timas de homicı́ dio doloso desagregado por sexo foi calculado a partir dos
percentuais divulgados no site da SSP/SP - Per il dos Homicıd́ios no Estado de Sã o Paulo.
(6)
Taxa por 100 mil mulheres. Populaçã o: IBGE. Projeçã o da populaçã o do Brasil e Unidades da Federaçã o por sexo e idade para o perıódo 2000-2030.
(7)
Estatıśtica baseada na Lei estadual N. 14.545/2011.
Observação:Atualizado em08 de novembro de 2017 emfunção dere ﬁcação solicitada peloestado doPiauí e de dados disponíveis na páginaeletrônica da Secretaria deSegurança Pública de Santa Catarina.
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Lesão corporal seguida de morte, por número de ocorrência e número de vi mas
Brasil e Unidades
–
da- Federação
Grupos
segundo
qualidade
dos dados(1)

Nº de Ví mas
Brasil e Unidades
da Federação

Nº de Ocorrências
Taxa (3)

Ns. Absolutos
2015 (2)

Brasil

2016

2015

Taxa (3)

Ns. Absolutos
Variação
(%)

2016

2015 (2)

2016

2015

Variação
(%)

2016

819

830

0,4

0,4

0,5

835

846

0,4

0,4

0,5

7

8

0,2

0,2

13,7

6

8

0,2

0,2

32,6

Amazonas

35

35

0,9

0,9

-1,6

35

35

0,9

0,9

-1,6

Ceará

31

35

0,3

0,4

12,2

29

34

0,3

0,4

16,5

Espírito Santo

16

13

0,4

0,3

-19,6

16

13

0,4

0,3

-19,6

Minas Gerais

62

57

0,3

0,3

-8,6

61

57

0,3

0,3

-7,1

Pará

23

53

0,3

0,6

127,7

23

53

0,3

0,6

127,7

Paraíba

8

11

0,2

0,3

36,6

8

11

0,2

0,3

36,6

Paraná

61

60

0,5

0,5

-2,3

46

49

0,4

0,4

5,8

Pernambuco

23

34

0,2

0,4

46,8

23

34

0,2

0,4

46,8

Piauí

11

12

0,3

0,4

8,8

11

12

0,3

0,4

8,8

Rio de Janeiro

32

56

0,2

0,3

74,1

32

55

0,2

0,3

71,0

135

118

3,9

3,4

-13,4

135

118

3,9

3,4

-13,4

15

20

0,2

0,3

31,6

58

55

0,9

0,8

-6,4

Acre

3

1

0,4

0,1

-67,2

3

1

0,4

0,1

-67,2

Goiás

26

48

0,4

0,7

82,3

23

42

0,3

0,6

80,3

Maranhão

67

31

1,0

0,4

-54,1

67

31

1,0

0,4

-54,1

Mato Grosso

32

22

1,0

0,7

-32,1

27

22

0,8

0,7

-19,5

6

7

0,2

0,3

15,3

6

7

0,2

0,3

15,3

Rio Grande do Sul

32

27

0,3

0,2

-15,9

32

27

0,3

0,2

-15,9

São Paulo (4)

45

34

0,1

0,1

-25,0

45

34

0,1

0,1

-25,0

Sergipe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Amapá

2

13

0,3

1,7

537,0

2

13

0,3

1,7

537,0

Distrito Federal

7

5

0,2

0,2

-30,1

7

5

0,2

0,2

-30,1

Rondônia

4

6

0,2

0,3

48,4

4

6

0,2

0,3

48,4

Roraima (4)

5

5

1,0

1,0

-1,7

5

5

1,0

1,0

-1,7

Tocan ns

7

5

0,5

0,3

-29,4

7

5

0,5

0,3

-29,4

124

114

0,8

0,7

-8,5

124

114

0,8

0,7

Alagoas

Grupo 1

2015 2016

Rio Grande do Norte(4)
Santa Catarina

Mato Grosso do Sul(5)
Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Bahia (4)

-8,5

Fonte: Secretarias Estaduais de Segurança Pública e/ou Defesa Social; Ins tuto Brasileiro de Geograﬁa e Esta s ca (IBGE); Fórum Brasileiro de Segurança Pública. (-) Fenômeno Inexistente.
1) Grupos segundo qualidade estimada dos registros estatı́sticos o iciais de Mortes Violentas Intencionais. Grupo 1: maior qualidade das informaçõ es; Grupo 2: qualidade
intermediá ria das informaçõ es; Grupo 3: menor qualidade das informaçõ es; Grupo 4: nã o há como atestar a qualidade dos dados, pois a UF optou por nã o responder o questioná rio de
avaliaçã o. Mais detalhes, vide apê ndice metodoló gico.
(2)
Atualizaçã o das informaçõ es publicadas no Anuá rio Brasileiro de Segurança Pú blica, ano 10, 2016.
(3)
Por 100 mil habitantes.
(4)
Os dados referem-se ao nú mero de vı́timas para ambas as informaçõ es.
(5)
Os dados referem-se ao nú mero de ocorrê ncias para ambas as informaçõ es.
Observação: Atualizado em 01 de novembro de 2017 em função de re ﬁcação de dados por parte dos estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul.A classiﬁcação dos grupos de qualidade foi
atualizada em função de re ﬁcações de informações enviadas por Distrito Federal e Mato Grosso.
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Policiais Militares mortos em confronto ou por lesão não natural fora de serviço

Brasil e Unidades da Federação – 2015 -2016
Grupos segundo
qualidade
dos dados (2)

Brasil e
Unidades da
Federação

2015 (5)

2016

2016

2015

2016

0,6

2,4

368

453

0,7

0,8

23,1

Alagoas

6

7

0,8

1,0

8

10

0,9

1,1

25,0

Amazonas

7

7

0,8

0,8

7

9

0,6

0,8

28,6

Ceará

7

14

0,4

0,9

10

26

0,5

1,4

160,0

Espírito Santo (6) (7)

4

4

0,5

0,5

4

4

0,4

0,4

0,0

Mato Grosso

3

3

0,5

0,5

4

4

0,4

0,4

0,0

Minas Gerais

-

5

-

0,1

1

9

0,0

0,2

800,0

18

15

1,1

0,9

21

21

1,1

1,1

0,0

Paraíba

3

2

0,3

0,2

5

7

0,5

0,6

40,0

Paraná

10

19

0,6

1,1

19

25

0,9

1,1

31,6

Pernambuco

18

17

0,9

0,9

27

21

1,1

0,8

-22,2

7

7

1,3

1,3

8

9

1,2

1,3

12,5

64

83

1,4

1,8

98

132

1,7

2,3

34,7

RioGrande doNorte

7

8

0,8

0,9

9

11

0,8

1,0

22,2

Santa Catarina

1

2

0,1

0,2

1

3

0,1

0,2

200,0

Acre

3

-

1,1

-

3

2

0,8

0,5

-33,3

Distrito Federal

4

2

0,3

0,1

16

11

0,8

0,6

-31,3

Goiás

3

8

0,3

0,7

3

14

0,2

0,9

366,7

Maranhão

6

8

0,8

1,0

8

11

0,8

1,1

37,5

Mato Grosso do Sul

1

2

0,2

0,4

5

3

0,7

0,4

-40,0

Rio Grande do Sul

10

8

0,5

0,4

14

12

0,5

0,5

-14,3

São Paulo

39

40

0,4

0,4

66

80

0,5

0,7

21,2

Sergipe

5

5

1,1

1,1

7

7

1,2

1,2

0,0

Amapá

-

1

-

0,3

-

1

-

0,2

100,0

Rondônia

-

3

-

0,6

1

3

0,1

0,4

200,0

Roraima

1

3

0,6

1,8

1

4

0,4

1,6

300,0

Tocan ns

2

-

0,5

-

2

-

0,4

-

-100,0

13

10

0,4

0,3

20

14

0,5

0,4

-30,0

Rio de Janeiro

Grupo 4

2015

Bahia

(4) As taxas de policiais mortos foram calculadas a partir dos efetivos informados à Pesquisa Estadic
do IBGE e tem como referê ncia o ano de 2014.
(5) Reti icaçã o das informaçõ es publicadas no Anuá rio Brasileiro de Segurança Pú blica, ano 10, 2016.
(6) Policiais Militares mortos em confronto ou por lesã o nã o natural fora de serviço inclui 2 policiais do Goiá s em 2015.
(7) Policiais Militares mortos em confronto ou por lesã o nã o natural fora de serviço inclui 1 policial de Sã o Paulo em 2016.
Observação: Atualizado em 01 de novembro de 2017 em função de re ﬁcação de dados por parte dos estados de Minas Gerais e
Pará e atualizado novamente em 08 de novembro de 2017 em função de re ﬁcação de dados solicitada pelo estado do
Maranhão. A classiﬁcação dos grupos de qualidade foi atualizada em função de re ﬁcações de informações enviadas
por Distrito Federal e Mato Grosso.
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Variação
(em %)

Taxa (3) (4)

Ns. Absolutos

283

Piauí

Grupo 3

2016

Total

242

Pará

Grupo 2

Taxa (3) (4)

Ns. Absolutos
2015 (5)

Brasil

Grupo 1

Policiais Militares mortos em confronto ou
por lesão não natural fora de serviço

Crimes violentos não letais contra o patrimônio: roubo e furto de veículos
Brasil e Unidades da Federação – 2015-2016
Grupos segundo
qualidade dos
dados (2)

Roubo de veículo (3)
Brasil e Unidades da
Federação

Taxas (4)

Ns. Absolutos
2015 (5)

2016

243.560

273.232

268,6

Alagoas

3.158

3.891

Amazonas

2.781

Ceará

Roubo e Furto de Veículo (3)

Furto de veículo (3)
Taxas (4)

Ns. Absolutos
2015 (5)

2016

291,1

267.821

278.907

295,3

440,1

516,2

694

819

3.586

349,8

437,6

1.867

9.411

10.084

338,7

346,6

Espírito Santo

2.963

3.392

168,6

Mato Grosso

3.541

3.169

Minas Gerais

11.687

Taxas (4)

Ns. Absolutos
2015 (5)

2016

297,1

514.535

552.139

567,4

588,2

96,7

108,6

3.852

4.710

536,8

624,8

2.693

234,9

328,7

4.648

6.279

584,7

766,3

4.839

4.927

174,2

169,4

14.250

15.011

512,8

516,0

187,2

3.068

3.111

174,6

171,7

6.031

6.503

343,2

358,9

197,2

168,4

3.614

3.403

201,2

180,8

7.155

6.572

398,4

349,2

14.150

118,3

137,7

27.470

28.675

278,1

279,0

39.157

42.825

396,4

416,7

5.643

6.818

327,5

373,2

2.718

3.709

157,7

203,0

8.361

10.527

485,2

576,1

...

...

...

...

...

...

...

...

3.154

4.944

282,9

417,5

9.240

12.554

132,8

175,8

17.009

20.267

244,4

283,8

26.249

32.821

377,2

459,6

10.446

15.885

384,7

564,1

4.373

6.209

161,0

220,5

14.819

22.094

545,7

784,6

2.876

3.322

280,7

306,2

1.641

2.389

160,2

220,2

4.517

5.711

440,9

526,4

31.035

41.704

501,8

653,9

16.944

16.759

274,0

262,8

47.979

58.463

775,8

916,7

Rio Grande do Norte

4.258

6.010

383,3

507,9

940

1.336

84,6

112,9

5.198

7.346

467,9

620,8

Santa Catarina

3.471

3.607

75,1

75,6

14.062

14.408

304,1

301,9

17.533

18.015

379,2

377,5

398

...

166,1

...

49

...

20,4

...

447

...

186,5

...

4.808

5.663

291,5

333,2

6.490

7.038

393,4

414,1

11.298

12.701

684,9

747,3

16.296

17.181

459,6

469,7

11.945

12.062

336,9

329,8

28.241

29.243

796,5

799,5

4.065

4.811

278,4

312,0

2.240

3.249

153,4

210,7

6.305

8.060

431,8

522,8

991

889

70,5

60,9

3.697

3.876

262,9

265,6

4.688

4.765

333,4

326,5

Rio Grande do Sul

18.145

17.629

281,0

265,1

20.435

19.556

316,5

294,1

38.580

37.185

597,4

559,2

São Paulo

78.630

77.949

295,5

285,2

110.690

110.932

416,0

405,9

189.320

188.881

711,6

691,1

Sergipe

2.215

2.745

334,7

386,8

881

1.041

133,1

146,7

3.096

3.786

467,8

533,5

Amapá

405

207

232,3

115,2

1.122

781

643,6

434,7

1.527

988

875,9

549,9

1.795

1.908

207,3

210,7

3.304

3.555

381,6

392,6

5.099

5.463

588,9

603,3

Roraima

308

457

161,2

227,3

604

746

316,1

371,0

912

1.203

477,4

598,3

Tocan ns

564

798

92,2

125,2

1.595

1.404

260,6

220,3

2.159

2.202

352,8

345,6

14.430

14.823

396,5

390,0

5.530

5.962

151,9

156,8

19.960

20.785

548,4

546,8

Brasil

Pará
Paraíba (6)
Paraná

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Grupo 1
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro

Acre
Distrito Federal
Goiás
Maranhão
Mato Grosso do Sul
Grupo 2

Rondônia
Grupo 3

Grupo 4

Bahia

Fonte: Secretarias Estaduais de Segurança Pública e/ou Defesa Social; Ins tuto Brasileiro de Geograﬁa e Esta s ca (IBGE); Fórum Brasileiro de Segurança Pública. (...)
Informação não disponível.
(1) Os dados informados correspondem ao volume de ocorrê ncias policiais registradas.
(2) Grupos segundo qualidade estimada dos registros estatı́sticos o iciais de Mortes Violentas Intencionais. Grupo 1: maior qualidade das informaçõ es;
Grupo 2: qualidade intermediá ria das informaçõ es; Grupo 3: menor qualidade das informaçõ es; Grupo 4: nã o há como atestar a qualidade dos dados, pois
a UF optou por nã o responder o questioná rio de avaliaçã o. Mais detalhes, vide apê ndice metodoló gico.
(3) As taxas de roubo e furto de veı́culos foram calculadas a partir da frota de veıćulos informada pelo Departamento Nacional de Trâ nsito (Denatran) em
dezembro/2015 e dezembro/2016.
(4) Por 100 mil veıćulos.
(5) Atualizaçã o das informaçõ es publicadas no Anuá rio Brasileiro de Segurança Pú blica, ano 10, 2016.
(6) Ocorrê ncias computadas conjuntamente pelo sistema de inclusã o de bloqueios no DETRAN para roubo e furto de veı́culos.
Observação: Atualizado em 08 de novembro de 2017 em função de re ﬁcação de dados por parte do estado de Minas Gerais. A classiﬁcação dos grupos de qualidade foi
atualizada em função de re ﬁcações de informações enviadas por Distrito Federal e Mato Grosso.
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Taxas nos estados de Sergipe, Rio Grande do Norte e Alagoas, e as três menores, nos
estados de São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul

Brasil: taxa de homicídios de jovens, por grupo de 100 mil, por UF (2016)

Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da
Dinâmica Demográﬁca e MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. O número de homicídios na
UF de residência foi ob do pela soma das seguintes CIDs 10: X85-Y09 e Y35-Y36, ou seja: óbitos causados por agressão
mais intervenção legal. Considerou-se jovens indivíduos entre 15 e 29 anos. Elaboração Diest/Ipea e FBSP.

170

171

172

www.ssp.sc.gov.br

