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1.1.1.1. ApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentação

“O Planejamento não diz respeito às decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões 
presentes” (Peter F. Druker)

O serviço público em geral deve adequar
controle e modernização de processos de 
sejam eles materiais ou humanos, seja possível a prestação de serviços à sociedade com maior 
qualidade e menor dispêndio.

Isso deve incluir, além da revisão das práticas correntes, a implementação de novas 
vistas ao atendimento das necessidades atuais e daquelas que, como tendência, sejam vindouras.

Nesse diapasão é que a Secretaria da Segurança Pública do Estado de Goiás vem desenvolvendo 
atividades que priorizam ações que, mais do que eficácia 
seja, garantam real ganho à sociedade, destinatário direto das políticas adotadas por esta pasta. 

O ano de 2013 foi marcado por investimentos maciços em Segurança. Não trataremos aqui
somente dos investimentos financei
daqueles que partiram de iniciativas consistentes e 
análise, do Estado em prol da população.  

Alguns deles merecem especial destaque, como o Programa Goiás Cidadão 
para que propiciasse maior integração entre as forças policiais no combate à criminalidade, vem 
superando expectativas e colaborando sobremaneira para o alcance dos resultados obtidos pelo 
Estado na estabilização de índices de criminalid
crescimento dos Homicídios em Goiás. 

Outras ações, as quais serão apresentadas a seguir, foram idealizadas e desenvolvidas no curso 
deste ano e renderam benefícios que merecem destaque por, de alguma forma, sig
avanço em matéria de Segurança Pública. 
Exmo. Sr. Governador Marconi Perillo
suporte necessário para que a SSP

Enfim, em que pese as dificuldades enfrentadas
permitindo boas perspectivas para 2014.
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ApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentação    

O Planejamento não diz respeito às decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões 
presentes” (Peter F. Druker) 

O serviço público em geral deve adequar-se à nova mentalidade de Gestão que consiste no maior 
controle e modernização de processos de forma que, com o emprego responsável de recursos, 
sejam eles materiais ou humanos, seja possível a prestação de serviços à sociedade com maior 
qualidade e menor dispêndio. 

Isso deve incluir, além da revisão das práticas correntes, a implementação de novas 
vistas ao atendimento das necessidades atuais e daquelas que, como tendência, sejam vindouras.

Nesse diapasão é que a Secretaria da Segurança Pública do Estado de Goiás vem desenvolvendo 
atividades que priorizam ações que, mais do que eficácia e eficiência, tenham efetividade, ou 
seja, garantam real ganho à sociedade, destinatário direto das políticas adotadas por esta pasta. 

O ano de 2013 foi marcado por investimentos maciços em Segurança. Não trataremos aqui
dos investimentos financeiros, que naturalmente ocorreram, mas principalmente 

de iniciativas consistentes e do empenho dos servidores e, em última 
análise, do Estado em prol da população.   

Alguns deles merecem especial destaque, como o Programa Goiás Cidadão 
para que propiciasse maior integração entre as forças policiais no combate à criminalidade, vem 
superando expectativas e colaborando sobremaneira para o alcance dos resultados obtidos pelo 

de índices de criminalidade, em especial, na redução d
dos Homicídios em Goiás.  

Outras ações, as quais serão apresentadas a seguir, foram idealizadas e desenvolvidas no curso 
deste ano e renderam benefícios que merecem destaque por, de alguma forma, sig
avanço em matéria de Segurança Pública. Importante ressaltar o fundamental apoio dado pelo 
Exmo. Sr. Governador Marconi Perillo o qual não economizou esforços em oferecer todo o 
suporte necessário para que a SSP-GO pudesse alcançar seus objetivos. 

em que pese as dificuldades enfrentadas o ano de 2013 pode ser avaliado como produtivo
permitindo boas perspectivas para 2014.  

 Joaquim Cláudio Figueiredo Mesquita
                                                                                                                               Secretário da Segurança Pública 

 

O Planejamento não diz respeito às decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões 

se à nova mentalidade de Gestão que consiste no maior 
forma que, com o emprego responsável de recursos, 

sejam eles materiais ou humanos, seja possível a prestação de serviços à sociedade com maior 

Isso deve incluir, além da revisão das práticas correntes, a implementação de novas rotinas com 
vistas ao atendimento das necessidades atuais e daquelas que, como tendência, sejam vindouras. 

Nesse diapasão é que a Secretaria da Segurança Pública do Estado de Goiás vem desenvolvendo 
e eficiência, tenham efetividade, ou 

seja, garantam real ganho à sociedade, destinatário direto das políticas adotadas por esta pasta.  

O ano de 2013 foi marcado por investimentos maciços em Segurança. Não trataremos aqui 
ros, que naturalmente ocorreram, mas principalmente 

do empenho dos servidores e, em última 

Alguns deles merecem especial destaque, como o Programa Goiás Cidadão Seguro. Idealizado 
para que propiciasse maior integração entre as forças policiais no combate à criminalidade, vem 
superando expectativas e colaborando sobremaneira para o alcance dos resultados obtidos pelo 

ade, em especial, na redução da tendência de 

Outras ações, as quais serão apresentadas a seguir, foram idealizadas e desenvolvidas no curso 
deste ano e renderam benefícios que merecem destaque por, de alguma forma, significarem 

Importante ressaltar o fundamental apoio dado pelo 
o qual não economizou esforços em oferecer todo o 

 

o ano de 2013 pode ser avaliado como produtivo 

 
Joaquim Cláudio Figueiredo Mesquita 

Secretário da Segurança Pública  
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2. Cenário2. Cenário2. Cenário2. Cenário    

“A vitória cabe ao que mais persevera.” 

 

O ano de 2013 iniciou-se com notícias pouco alvissareiras. Apesar do início da redução do 
crescimento do número de Homicídios, ainda registrávamos aumento de 22,27% no número 
desses crimes contra a vida em relação ao ano anterior. Somente na Polícia Civil 
número de policiais era de 12,19%

Com previsão de concurso público, mas com uma longa caminhada até a contratação dos 
novos servidores e uma recém finalizada
inteligência e parcimônia a fim de garantir os melhores resultados dentro do panorama de 
crise que alguns desejavam parecer haver sido instalado na Secretaria da Segurança Pública. 

Nesse contexto o trabalho foi iniciado tendo em vista prosseguir com a política de melhoria da 
prestação de Segurança à população, já prevista no Planejamento Estratégico, em consonância 
com o Plano Plurianual, investindo na motivação dos servidores por meio do reconheciment
e aproveitamento de seu potencial. 

Apesar da mudança do titular da pasta, grande parte dos servidores que já vinham 
empenhando-se foram mantidos
dedicação e vontade de contribuir. Dessa forma houve solução de continuidade, favorecendo 
o desenvolvimento dos projetos já em andamento e a possibilidade de catalisação dos 
avanços.  

Os resultados começam a ser percebidos e são, em última análise, a demonstração de que é 
possível fazer a transição com características gerenciais orientada a resultados e com a 
finalidade de atender ao cidadão. 
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A vitória cabe ao que mais persevera.” (Napoleão Bonaparte) 

se com notícias pouco alvissareiras. Apesar do início da redução do 
crescimento do número de Homicídios, ainda registrávamos aumento de 22,27% no número 
desses crimes contra a vida em relação ao ano anterior. Somente na Polícia Civil 

12,19% e na Polícia Militar, de 7,10% nos últimos três anos

Com previsão de concurso público, mas com uma longa caminhada até a contratação dos 
novos servidores e uma recém finalizada greve de policiais civis, a ordem era administrar com 
inteligência e parcimônia a fim de garantir os melhores resultados dentro do panorama de 
crise que alguns desejavam parecer haver sido instalado na Secretaria da Segurança Pública. 

abalho foi iniciado tendo em vista prosseguir com a política de melhoria da 
prestação de Segurança à população, já prevista no Planejamento Estratégico, em consonância 
com o Plano Plurianual, investindo na motivação dos servidores por meio do reconheciment
e aproveitamento de seu potencial.  

Apesar da mudança do titular da pasta, grande parte dos servidores que já vinham 
se foram mantidos e puderam demonstrar ao novo gestor sua capacidade, 

dedicação e vontade de contribuir. Dessa forma houve solução de continuidade, favorecendo 
o desenvolvimento dos projetos já em andamento e a possibilidade de catalisação dos 

am a ser percebidos e são, em última análise, a demonstração de que é 
possível fazer a transição com características gerenciais orientada a resultados e com a 
finalidade de atender ao cidadão.  
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crescimento do número de Homicídios, ainda registrávamos aumento de 22,27% no número 
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3.3.3.3. Resultados obtidosResultados obtidosResultados obtidosResultados obtidos

3.1. Números3.1. Números3.1. Números3.1. Números

    

 Desaceleração do Crescimento do Número de Homicídios:

Conforme se percebe pela tabela seguinte, o número total de homicídios do

em 2013 apresentou aumento com relação ao ano de 2012,

percentual de crescimento inferior ao apontado em 2012 com re

22,27%, e de 2011 com o ano de 2010, de 26,85%, o que 

estabilização, com freio da variação de aumento nos referidos anos. 

  

 

 

 

 

 

 

Ano 

2010 

2011 

2012 

2013 

Fonte: GAI/SSP
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Resultados obtidosResultados obtidosResultados obtidosResultados obtidos    

3.1. Números3.1. Números3.1. Números3.1. Números    

Desaceleração do Crescimento do Número de Homicídios:

 

a tabela seguinte, o número total de homicídios do

aumento com relação ao ano de 2012, na proporção de 6,18%, 

percentual de crescimento inferior ao apontado em 2012 com relação a 2011 o qual foi de 

e de 2011 com o ano de 2010, de 26,85%, o que aponta 

riação de aumento nos referidos anos.    

 

 

 

 

 

 

Número de casos Variação (%) 

1564 
 

1984 26,85 

2426 22,27 

2576 6,18 

Fonte: GAI/SSP 
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Desaceleração do Crescimento do Número de Homicídios: 

a tabela seguinte, o número total de homicídios do Estado de Goiás 

na proporção de 6,18%, 

lação a 2011 o qual foi de 

 para tendência de 
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Redução do crescimento do Índice de Homicídios a cada 100.000 habitantes:

A ONU, o Ministério da Justiça e outras instituições que estudam o fenômeno criminal do 
homicídio, adotam o cálculo 
índice adequado à análise deste 

Vê-se dos números que o Índice de Homicí
sofrendo desaceleração também 
proporcional de apenas 0,61% em 2013 com relação a 2012. 

Fonte: GAI/SSP                        

Goiânia e Aparecida também caminharam para estabilização
ter havido aumento no número absoluto

OCORRÊNCIAS 

Homicídio Doloso 

Taxa 100.000 Hab. 

          Fonte: Gerência de Análise de Informações da SSP/GO

OCORRÊNCIAS 

Homicídio Doloso 

Taxa 100.000 Hab. 

        Fonte: Gerência de Análise de Informações da SSP/GO

OBSERVAÇÃO:  As taxas por 100.000 habitantes foram calculadas através das estimativas 

2013. 

Ano 
Número de 

casos 
População do Estado 

IBGE

2010 1564 6.003.788

2011 1984 6.080.588

2012 2426 6.154.996

2013 2576 6.434.052
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Redução do crescimento do Índice de Homicídios a cada 100.000 habitantes:

 

A ONU, o Ministério da Justiça e outras instituições que estudam o fenômeno criminal do 
homicídio, adotam o cálculo de homicídios proporcional por 100.000 habitantes como o 

à análise deste indicador. 

Índice de Homicídios a cada 100.000 habitantes em Goiás vem 
também apontando tendência para a estabilização

proporcional de apenas 0,61% em 2013 com relação a 2012.  

Goiânia e Aparecida também caminharam para estabilização de números, em que pese ainda 
ter havido aumento no número absoluto dos crimes de homicídio. 

Goiânia 

2012 2013 

545 589 

40,86 42,27 

Fonte: Gerência de Análise de Informações da SSP/GO 

Aparecida de Goiânia 

2012 2013 

317 325 

66,85 64,92 

Fonte: Gerência de Análise de Informações da SSP/GO 

As taxas por 100.000 habitantes foram calculadas através das estimativas populacionais do IBGE para os anos de 2012 e 

População do Estado – 
IBGE  

Índice de Homicídios a cada 100.000 
habitantes 

6.003.788 26,05 

6.080.588 32,63 

6.154.996 39,42 

6.434.052 40,03 
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Redução do crescimento do Índice de Homicídios a cada 100.000 habitantes: 

A ONU, o Ministério da Justiça e outras instituições que estudam o fenômeno criminal do 
de homicídios proporcional por 100.000 habitantes como o 

dios a cada 100.000 habitantes em Goiás vem 
para a estabilização, com aumento 

de números, em que pese ainda 

% 

8% 

3% 

% 

3% 

-3% 

populacionais do IBGE para os anos de 2012 e 

cada 100.000 Variação 
(%)  

6,58 

6,79 

1,57 
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Cabe ressaltar alguns destaques 

goiano.  

 

Região

Conforme percebe-se pelo quadro que segue, a Região do Entorno do Distrito Federal 

apresentando constantes reduções no número de Homicídios e no Índice de Homicídios a 

cada 100.000 habitantes, impactando positivamente no Estado de Goiás

a atuação do Gabinete de Gestão de Segurança Pública do Entorno

fundamental para a redução de índices de criminalidade na região, com várias ações 

importantes, como exemplos

integradas com a SSP-DF e acordo de cooperação técnica conjugando esforços entre a União, 

DF, GO e MG, permitindo o estabelecimento de ações conjuntas de segurança pública e 

defesa social no  território da RIDE (Rede Integrada de Desenvolvimento do DF e entorno).

 

        Fonte: Gerência de Análise de Informações da SSP/GO

 

 

OCORRÊNCIAS 

Homicídio Doloso 

Taxa 100.000 Hab. 
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Destaques: 

 

Cabe ressaltar alguns destaques no avanço do combate à criminalidade e proteção do cidadão 

Região do Entorno do Distrito Federal 

 

pelo quadro que segue, a Região do Entorno do Distrito Federal 

apresentando constantes reduções no número de Homicídios e no Índice de Homicídios a 

cada 100.000 habitantes, impactando positivamente no Estado de Goiás, merecendo destaque 

abinete de Gestão de Segurança Pública do Entorno, que desempenha

fundamental para a redução de índices de criminalidade na região, com várias ações 

como exemplos a criação de Grupos de Capturas, realização de reuniões 

DF e acordo de cooperação técnica conjugando esforços entre a União, 

DF, GO e MG, permitindo o estabelecimento de ações conjuntas de segurança pública e 

território da RIDE (Rede Integrada de Desenvolvimento do DF e entorno).

Fonte: Gerência de Análise de Informações da SSP/GO 

2012 2013 

764 702 

70,54 61,65 
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no avanço do combate à criminalidade e proteção do cidadão 

pelo quadro que segue, a Região do Entorno do Distrito Federal vem 

apresentando constantes reduções no número de Homicídios e no Índice de Homicídios a 

, merecendo destaque 

, que desempenha papel 

fundamental para a redução de índices de criminalidade na região, com várias ações 

realização de reuniões 

DF e acordo de cooperação técnica conjugando esforços entre a União, 

DF, GO e MG, permitindo o estabelecimento de ações conjuntas de segurança pública e 

território da RIDE (Rede Integrada de Desenvolvimento do DF e entorno). 

% 

-8% 

-13% 
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Considerada Região de grande criminalidade, foi foco dos programas implementados

Secretaria da Segurança Pública de Goiás ao longo do ano e obteve bons resultados na 

redução do número de crimes de Homicídio. 

 

OCORRÊNCIAS 

Homicídio Doloso 

Taxa 100.000 Hab. 

   Fonte: Gerência de Análise de Informações da SSP/GO
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Região Noroeste de Goiânia 

Considerada Região de grande criminalidade, foi foco dos programas implementados

Secretaria da Segurança Pública de Goiás ao longo do ano e obteve bons resultados na 

redução do número de crimes de Homicídio.  

2012 2013 

119 109 

52,31 45,98 

de Informações da SSP/GO 
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Considerada Região de grande criminalidade, foi foco dos programas implementados pela 

Secretaria da Segurança Pública de Goiás ao longo do ano e obteve bons resultados na 

% 

-8% 

-12% 
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Redução de

Conforme consta do gráfico que segue, do ano de 2012 para o ano de 2013, houve 

sensível da ordem de 25,35%
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Nº Mortes

MORTES POR CONFRONTO POLICIAL EM GOIÁS

Comparativo entre anos de 2012 e 2013 

Redução de mortes em confrontos policiais 

 

Conforme consta do gráfico que segue, do ano de 2012 para o ano de 2013, houve 

%  do número de mortes por confronto policial no Estado. 

Fonte: GAI/SSP 

Ano Nº Mortes 

2012 71 

2013 53 

Variação (%) -25,35 
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2012

2013

Conforme consta do gráfico que segue, do ano de 2012 para o ano de 2013, houve redução 

do número de mortes por confronto policial no Estado.  
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3.2.3.2.3.2.3.2. Ações das ForçasAções das ForçasAções das ForçasAções das Forças

 

 

 

De acordo com os dados que seguem a Polícia Civil
apresentou aumento considerável de sua produtividade no ano de 2013 em relação ao ano de 
2012. Suas atividades típicas relacionadas à instauração, presidência e conclusão de 
procedimentos tiveram aumento da ordem de 23,36% no período. Destaque para o aument
do número de Autos de Prisão em Flagrante, que registrou crescimento de 41,40%, resultante 
da intervenção rápida nos casos de crimes em todo o Estado. 

Procedimentos

Todos os Procedimentos

BO 

APF 

BOC 

IPs Remetidos Ao Judiciário

IPs Iniciados 
                                   *Janeiro a Novembro de 2012 x Janeiro de Novembro

 

POLÍCIA CIVIL
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Ações das ForçasAções das ForçasAções das ForçasAções das Forças    

acordo com os dados que seguem a Polícia Civil, mesmo com o período de greve, 
presentou aumento considerável de sua produtividade no ano de 2013 em relação ao ano de 

2012. Suas atividades típicas relacionadas à instauração, presidência e conclusão de 
procedimentos tiveram aumento da ordem de 23,36% no período. Destaque para o aument
do número de Autos de Prisão em Flagrante, que registrou crescimento de 41,40%, resultante 
da intervenção rápida nos casos de crimes em todo o Estado.  

 

PRODUTIVIDADE  

Procedimentos 
Quantidade  

2012 2013 Variação (%)
Todos os Procedimentos 241.824 298.321 23,36 

193.976 245.757 26,69 

12.151 17.182 41,40 

6.349 7.750 22,07 

IPs Remetidos Ao Judiciário 25.513 30.305 18,78 

 32.765 35.418 8,10 
*Janeiro a Novembro de 2012 x Janeiro de Novembro de 2013 

 

 

 

 

POLÍCIA CIVIL  
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, mesmo com o período de greve, 
presentou aumento considerável de sua produtividade no ano de 2013 em relação ao ano de 

2012. Suas atividades típicas relacionadas à instauração, presidência e conclusão de 
procedimentos tiveram aumento da ordem de 23,36% no período. Destaque para o aumento 
do número de Autos de Prisão em Flagrante, que registrou crescimento de 41,40%, resultante 
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Demonstrativo do aumento da Produtividade da Polícia Civil em Goiás

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Polícia Civil do Estado de Goiás
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2013

 

 

CRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS 

2010 2011 2012

AUMENTO DA PRODUTIVIDADE

Demonstrativo do aumento da Produtividade da Polícia Civil em Goiás

Fonte: Polícia Civil do Estado de Goiás 

Ano 
Nº 

Procedimentos Variação(%) 

2009 151.912 
 

2010 172.002 13,22 

2011 234.035 36,07 

2012 241.824 3,33 

2013 298.321 23,36 
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Demonstrativo do aumento da Eficiência em Goiás

Conforme consta do gráfico que segue, a eficiência da Polícia Civil, mensurada pelo cálculo 

da relação entre número de Inquéritos Instaurados e Remetidos ao Judiciário aumentou quase 

10% do ano de 2013 em relação ao anterior. Trata

últimos cinco anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Polícia Civil do Estado de Goiás

Procedimentos

IPs Remetidos Ao Judiciário

IPs Iniciados 

Eficiência 

Variação (%) 

 

CRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS 

2010 2011 2012

AUMENTO DA EFICIÊNCIA

Demonstrativo do aumento da Eficiência em Goiás

EFICIÊNCIA 

 

Conforme consta do gráfico que segue, a eficiência da Polícia Civil, mensurada pelo cálculo 

da relação entre número de Inquéritos Instaurados e Remetidos ao Judiciário aumentou quase 

10% do ano de 2013 em relação ao anterior. Trata-se do maior aumento regi

Fonte: Polícia Civil do Estado de Goiás 

 

Procedimentos 
Quantidade de Procedimentos 

2009 2010 2011 2012 
IPs Remetidos Ao Judiciário 20.164 25.823 28.363 25.513 

26.945 31.453 33.615 32.765 

74,83 82,10 84,38 77,87 

 9,71 2,77 -7,71 
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Conforme consta do gráfico que segue, a eficiência da Polícia Civil, mensurada pelo cálculo 

da relação entre número de Inquéritos Instaurados e Remetidos ao Judiciário aumentou quase 

se do maior aumento registrado nos 

Quantidade de Procedimentos  

2013 

30.305 

35.418 

85,56 

9,89 
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3ª Delegacia Regional (Anápolis)

 

 

 

Delegacia de Proteção à Criança e ao 

Adolescente de Goiânia

     DRACO

 

 

 

CRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS 

OUTRAS AÇÕES  
3ª Delegacia Regional (Anápolis) 12ª Delegacia Regional de Porangatu

Delegacia de Proteção à Criança e ao 

Adolescente de Goiânia 

       

Delegacia de Polícia de Campinorte

DRACO – Delegacia de Repressão ao Crime Organizado
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12ª Delegacia Regional de Porangatu  

 

Delegacia de Polícia de Campinorte 

 

Delegacia de Repressão ao Crime Organizado 
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Com recursos totais de R$ 3.965.028,64, provenientes de convênios com o SENASP, a 
Academia da Polícia Civil está sendo 
conclusão está prevista para o mês de março do ano de 2014.

Numa área de aproximadamente 23mil metros quadrados, a Academia da Polícia Civil contará 
com salas de aula climatizadas, quadra poliesportiva, pisc
amplo e um dos estandes de tiro mais modernos da América Latina.

Implantação Padrão Vapt Vupt

O Projeto de Implantação do Padrão Vapt Vupt nas Delegacias de Polícia visa o atendimento 
mais eficaz ao cidadão, que de forma mais rápida e em um ambiente mais condizente com a 
moderna administração pública, terá a prestação de um o serviço de excelência.

Os servidores policiais civis seguirão normas já implementadas nas unidades do Vapt Vupt, as 
quais unidas com a eficiência investigativa da Polícia Civil do Estado de Goiás 
proporcionarão uma inovação no atendimento prestado ao cidadão.

 

CRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS 

Academia Da Polícia Civil 

Com recursos totais de R$ 3.965.028,64, provenientes de convênios com o SENASP, a 
Academia da Polícia Civil está sendo construída no Jardim Bela Vista, Goiânia
conclusão está prevista para o mês de março do ano de 2014. 

Numa área de aproximadamente 23mil metros quadrados, a Academia da Polícia Civil contará 
com salas de aula climatizadas, quadra poliesportiva, piscina semi olímpica, estacionamento 
amplo e um dos estandes de tiro mais modernos da América Latina. 

Implantação Padrão Vapt Vupt de Atendimento 

O Projeto de Implantação do Padrão Vapt Vupt nas Delegacias de Polícia visa o atendimento 
que de forma mais rápida e em um ambiente mais condizente com a 

moderna administração pública, terá a prestação de um o serviço de excelência.

Os servidores policiais civis seguirão normas já implementadas nas unidades do Vapt Vupt, as 
a eficiência investigativa da Polícia Civil do Estado de Goiás 

proporcionarão uma inovação no atendimento prestado ao cidadão. 
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Com recursos totais de R$ 3.965.028,64, provenientes de convênios com o SENASP, a 
construída no Jardim Bela Vista, Goiânia-GO. Sua 

Numa área de aproximadamente 23mil metros quadrados, a Academia da Polícia Civil contará 
ina semi olímpica, estacionamento 

O Projeto de Implantação do Padrão Vapt Vupt nas Delegacias de Polícia visa o atendimento 
que de forma mais rápida e em um ambiente mais condizente com a 

moderna administração pública, terá a prestação de um o serviço de excelência. 

 

Os servidores policiais civis seguirão normas já implementadas nas unidades do Vapt Vupt, as 
a eficiência investigativa da Polícia Civil do Estado de Goiás 
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Conforme se percebe pelo gráfico que segue, houve aumento considerável da ações
desenvolvidas pela Polícia Militar ao longo do ano de 2013. Esta atividade contribuiu 
sobremaneira para o controle e combate à criminalidade no Estado. As ações envolvem desde 
atividades proativas e de cunho social como visitas solidárias e a es
apreensão de armas e entorpecentes. 

 
Produtividade 

Abordagens 
Operações policiais

Apreensões de drogas
Armas de fogo apreendidas

Foragidos recapturados
Veículos recuperados
Visitas comunitárias
Visitas em escolas 
Visitas solidárias 

     Fonte: Delphos/Siscop – Sistema de Controle Operacional.

POLÍCIA MILITAR

 

CRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS 

Conforme se percebe pelo gráfico que segue, houve aumento considerável da ações
desenvolvidas pela Polícia Militar ao longo do ano de 2013. Esta atividade contribuiu 
sobremaneira para o controle e combate à criminalidade no Estado. As ações envolvem desde 
atividades proativas e de cunho social como visitas solidárias e a escolas, até o incremento da 
apreensão de armas e entorpecentes.  

 

PRODUTIVIDADE  

 

  
  

 
 

 
 

2012 2013 
389.379 654.857 

Operações policiais 31.746 42.302 
Apreensões de drogas 4.933 5.106 

apreendidas 2.625 3.239 
Foragidos recapturados 3.367 3.933 
Veículos recuperados 10.466 13.275 
Visitas comunitárias 176.751 297.681 

 42.709 59.460 
 7.377 11.629 

Sistema de Controle Operacional. 

 

 

 

 

POLÍCIA MILITAR  
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Conforme se percebe pelo gráfico que segue, houve aumento considerável da ações policiais 
desenvolvidas pela Polícia Militar ao longo do ano de 2013. Esta atividade contribuiu 
sobremaneira para o controle e combate à criminalidade no Estado. As ações envolvem desde 

colas, até o incremento da 

  
% 

  
 68 
 33 
 3,5 
 23 
 17 
 27 
 68,4 
 39,2 
 57,6 
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Aumento das apreensões de tóxicos 

adequada à criminalidade.  

 

 

 

 

 

 

 

SIMVE – Acréscimo de 2.600 homens ao efetivo de Polícia Militar com a contratação de 

egressos do Exército Brasileiro. 

 

 

 

 

Ronda Quarteirão – Aumento da segurança da população pela presença de policiamento 

motorizado nos corredores comerciais da Capital.

 

 

 

 

 

 

CRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS 

Outras Ações 

Aumento das apreensões de tóxicos – Trabalho orientado por inteligência permite repressão 

Acréscimo de 2.600 homens ao efetivo de Polícia Militar com a contratação de 

egressos do Exército Brasileiro.   

Aumento da segurança da população pela presença de policiamento 

motorizado nos corredores comerciais da Capital. 
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Trabalho orientado por inteligência permite repressão 

Acréscimo de 2.600 homens ao efetivo de Polícia Militar com a contratação de 

Aumento da segurança da população pela presença de policiamento 



                              

        SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS

                               GABINETE 

 

 

 

 

 

CRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS 

OPERAÇÕES  

 

Operação Quartel Na Praça  

 

 

Página  18 de 68 

 

 

 



                              

        SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS

                               GABINETE 

 

Policiais Militares distribuem rosas e pedem paz aos manifestantes em GO

 

Festa Do Divino Pai Eterno 

 

 

Caldas Country

 

CRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS 

Policiais Militares distribuem rosas e pedem paz aos manifestantes em GO

 

Festa Do Divino Pai Eterno - Trindade

 

 

Policiamento Serra Dourada

 

 

Caldas Country 

 

Operação Semana Segura
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Policiais Militares distribuem rosas e pedem paz aos manifestantes em GO 

Policiamento Serra Dourada 

 

Operação Semana Segura 
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Conforme se percebe pelo gráfico que segue, o ano de 2013 foi marcado por aumento 
considerável da produtividade do Corpo de Bombeiros Militar. 
total de atendimentos e destaque para o incremento das Atividades Técnicas, que registraram 
crescimento de 14,22%. 

 2006 2007 

Atividades 
Técnicas 

78.303 79.243 

Resgate 56.551 59.818 

Ações 
Preventivas 

2.115 3.195 

Busca e 
Salvamento 

6.279 6.612 

Incêndio 4.049 6.825 

Defesa 
Civil  

1.963 676 

Produtos 
Perigosos*   

Total 149.260 156.369 

 

CRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS 

 

 

Conforme se percebe pelo gráfico que segue, o ano de 2013 foi marcado por aumento 
considerável da produtividade do Corpo de Bombeiros Militar. Com 8,01%
total de atendimentos e destaque para o incremento das Atividades Técnicas, que registraram 

PRODUTIVIDADE  

2008 2009 2010 2011 2012 

94.439 106.521 93.042 116.430 96.099 109.760

59.428 60.358 57.082 68.052 75.116 

3.591 13.907 19.041 9.547 15.531 

6.643 7.432 7.519 8.381 11.213 

4.797 4.341 7.327 7.538 8.669 

3.907 1.327 514 623 617 

  
100 172 235 

172.805 193.886 184.625 210.743 207.480 224.101
 

 

 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
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Conforme se percebe pelo gráfico que segue, o ano de 2013 foi marcado por aumento 
8,01% de aumento no 

total de atendimentos e destaque para o incremento das Atividades Técnicas, que registraram 

2013 
Variação 

2012/2013(%) 

109.760 14,22 

74.853 -0,35 

17.125 10,26 

12.284 9,55 

9.142 5,46 

675 9,40 

262 11,49 

224.101 8,01 
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No dia 02/09/2013 foi realizada na cidade de Goiânia, na Praça Cívica, a solenidade para 

entrega viaturas, equipamentos e diversos materiais operacionais pelo Exmo. Sr. Governador 

Marconi Ferreira Perillo Júnior. No 

um total de 42 viaturas administrativas, 10 Unidades de Resgate, 01 Unidade de Suporte 

Avançado, 03 Desencarceradores, EPI’s para atendimento pré

combate a incêndio urbano e flor

 

 

CRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS 

AÇÕES DE DESTAQUE 

Reforço Da Frota Veicular 

 

No dia 02/09/2013 foi realizada na cidade de Goiânia, na Praça Cívica, a solenidade para 

entrega viaturas, equipamentos e diversos materiais operacionais pelo Exmo. Sr. Governador 

Marconi Ferreira Perillo Júnior. No evento foram entregues ao Corpo de Bombeiros Militar 

um total de 42 viaturas administrativas, 10 Unidades de Resgate, 01 Unidade de Suporte 

Avançado, 03 Desencarceradores, EPI’s para atendimento pré-hospitalar, Materiais de 

combate a incêndio urbano e florestal. 
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No dia 02/09/2013 foi realizada na cidade de Goiânia, na Praça Cívica, a solenidade para 

entrega viaturas, equipamentos e diversos materiais operacionais pelo Exmo. Sr. Governador 

evento foram entregues ao Corpo de Bombeiros Militar 

um total de 42 viaturas administrativas, 10 Unidades de Resgate, 01 Unidade de Suporte 

hospitalar, Materiais de 
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No período de 01/05 a 31/10/2013 o Corpo de Bombeiros Militar promoveu ações de 
prevenção e resposta aos incêndios florestais em todo o Estado de Goiás, bem como, parcerias 
e cursos para mitigar os impactos causados por 

 
 

 

CRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS 

Operação Cerrado Vivo 

No período de 01/05 a 31/10/2013 o Corpo de Bombeiros Militar promoveu ações de 
prevenção e resposta aos incêndios florestais em todo o Estado de Goiás, bem como, parcerias 
e cursos para mitigar os impactos causados por este tipo de ocorrência. 
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No período de 01/05 a 31/10/2013 o Corpo de Bombeiros Militar promoveu ações de 
prevenção e resposta aos incêndios florestais em todo o Estado de Goiás, bem como, parcerias 
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No período de 1º a 29 de julho de 2013 o Corpo de Bombeiros realizou prevenção nos 
principais pontos de banho, práticas desportivas náuticas e principais pontos turísticos do 
Estado de Goiás, como por exem
Bandeirantes e Luiz Alves. 

 

CRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS 

 

Operação Férias 

No período de 1º a 29 de julho de 2013 o Corpo de Bombeiros realizou prevenção nos 
principais pontos de banho, práticas desportivas náuticas e principais pontos turísticos do 
Estado de Goiás, como por exemplo, em Aruanã, Aragarças, Britânia, Itacaiú, Colalinho, 
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No período de 1º a 29 de julho de 2013 o Corpo de Bombeiros realizou prevenção nos 
principais pontos de banho, práticas desportivas náuticas e principais pontos turísticos do 

plo, em Aruanã, Aragarças, Britânia, Itacaiú, Colalinho, 
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Contratação de  27 Novos Médicos Legistas 
 

 

Autorizada a contratação de 27 médicos legistas temporários, para os Núcleos Regionais, os 

quais reforçarão as atividades nestes locais reduzindo a necessidade de deslocamento de 

profissionais para as cidades do interior. 

 

 

 

 

POLÍCIA TÉCNICO CIENTÍFICA

 

CRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS 

 
 

 

27 Novos Médicos Legistas para Núcleos Regionais

 

contratação de 27 médicos legistas temporários, para os Núcleos Regionais, os 

quais reforçarão as atividades nestes locais reduzindo a necessidade de deslocamento de 

profissionais para as cidades do interior.  

POLÍCIA TÉCNICO CIENTÍFICA  
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Núcleos Regionais 

 

contratação de 27 médicos legistas temporários, para os Núcleos Regionais, os 

quais reforçarão as atividades nestes locais reduzindo a necessidade de deslocamento de 
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Reestruturação do Instituto Médico Legal Aristoclides Teixeira, bem como a prestação de 
contas do convênio, via Relatório Circunstanciado, encaminhado para a Gerência de Contrato 
e Convênios da SSP. Foi totalmente realizado. Mais de 100% do previsto, com u
mediante autorização da SENASP, dos rendimentos do valor repassado para o Estado de 
Goiás.  

Modernização de Laboratório 

 

Com a conclusão do Convênio 289/08, da SENASP/MJ, bem como a prestação de contas do 
convênio, via Relatório Circunstanciado, encaminhado para a Gerência de Contrato e 
Convênios da SSP. Foi totalmente realizado. Mais de 100% do previsto, com utilização, 
mediante autorização da SENASP, dos rendimentos do valor repassado para o Estado de 
Goiás. Neste exercício de 2013 foram instalados os seguintes equipamentos no ICLR: um 
Macroscópio Balístico (Laboratório de Balística forense), um VSC
Estereoscópio, um Comparador Espectral e um RAMAN (Seção de Documentoscopia), um 
Robô de Extração de DNA (Laboratório de DNA). Todos adquiridos via Convênio n.º 288/08 
– SENAPS/MJ/SSP. 

 

CRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS 

Reestruturação do IML de Goiânia 

 

Reestruturação do Instituto Médico Legal Aristoclides Teixeira, bem como a prestação de 
contas do convênio, via Relatório Circunstanciado, encaminhado para a Gerência de Contrato 
e Convênios da SSP. Foi totalmente realizado. Mais de 100% do previsto, com u
mediante autorização da SENASP, dos rendimentos do valor repassado para o Estado de 

Laboratório do Instituto de Criminalística Leonardo Rodrigues

 

Com a conclusão do Convênio 289/08, da SENASP/MJ, bem como a prestação de contas do 
convênio, via Relatório Circunstanciado, encaminhado para a Gerência de Contrato e 
Convênios da SSP. Foi totalmente realizado. Mais de 100% do previsto, com utilização, 

iante autorização da SENASP, dos rendimentos do valor repassado para o Estado de 
Goiás. Neste exercício de 2013 foram instalados os seguintes equipamentos no ICLR: um 
Macroscópio Balístico (Laboratório de Balística forense), um VSC-6000, um Microscópio 

ereoscópio, um Comparador Espectral e um RAMAN (Seção de Documentoscopia), um 
Robô de Extração de DNA (Laboratório de DNA). Todos adquiridos via Convênio n.º 288/08 
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Reestruturação do Instituto Médico Legal Aristoclides Teixeira, bem como a prestação de 
contas do convênio, via Relatório Circunstanciado, encaminhado para a Gerência de Contrato 
e Convênios da SSP. Foi totalmente realizado. Mais de 100% do previsto, com utilização, 
mediante autorização da SENASP, dos rendimentos do valor repassado para o Estado de 

Criminalística Leonardo Rodrigues 

Com a conclusão do Convênio 289/08, da SENASP/MJ, bem como a prestação de contas do 
convênio, via Relatório Circunstanciado, encaminhado para a Gerência de Contrato e 
Convênios da SSP. Foi totalmente realizado. Mais de 100% do previsto, com utilização, 

iante autorização da SENASP, dos rendimentos do valor repassado para o Estado de 
Goiás. Neste exercício de 2013 foram instalados os seguintes equipamentos no ICLR: um 

6000, um Microscópio 
ereoscópio, um Comparador Espectral e um RAMAN (Seção de Documentoscopia), um 

Robô de Extração de DNA (Laboratório de DNA). Todos adquiridos via Convênio n.º 288/08 
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Inauguração 

    

    

 

CRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS 

Inauguração da Nova Sede de Campos Belos 
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CidadaniaCidadaniaCidadaniaCidadaniaCidadaniaCidadaniaCidadaniaCidadania    
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3.3.3.3.3333    CidadaniaCidadaniaCidadaniaCidadania

    

Visando proporcionar maior interação com a sociedade organizada, a Secretaria confere 

especial atenção as reuniões comunitárias, com o Secretário se fazendo presente a diversos 

eventos de Associações de Moradores,

sendo realizadas mais de 60 viagens ao interior para participação

comunidade, isto sem mencionar as várias agendas com comitivas que semanalmente são

recebidas pelo titular da pasta e sua assessoria na sede da SSP.

 

CRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS 

CidadaniaCidadaniaCidadaniaCidadania    

Reuniões Comunitárias 

 

Visando proporcionar maior interação com a sociedade organizada, a Secretaria confere 

reuniões comunitárias, com o Secretário se fazendo presente a diversos 

eventos de Associações de Moradores, Entidadades, ONG's, CONSEG'S, Igrejas e outros, 

sendo realizadas mais de 60 viagens ao interior para participação em encontros com a 

to sem mencionar as várias agendas com comitivas que semanalmente são

recebidas pelo titular da pasta e sua assessoria na sede da SSP. 
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Visando proporcionar maior interação com a sociedade organizada, a Secretaria confere 

reuniões comunitárias, com o Secretário se fazendo presente a diversos 

Entidadades, ONG's, CONSEG'S, Igrejas e outros, 

em encontros com a 

to sem mencionar as várias agendas com comitivas que semanalmente são 
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GGIM – Gabinetes

A secretaria de Segurança Pública tem apoiado, através da Superintendência de Políticas de 

Segurança, tem apoiado, sistematicamente a participação dos municípios dentro do trabalho 

de Segurança Pública, até como forma de aproximar

de segurança, sendo desenvolvidos esforço no sentido de apoiar os GGIM's já

percorrendo as prefeituras do interior repassando orientações técnicas a respeito das 

formalidades exigidas para o funcionamento d

 

CRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS 

 

 

Gabinetes de Gestão Integrada nos Municípios

A secretaria de Segurança Pública tem apoiado, através da Superintendência de Políticas de 

sistematicamente a participação dos municípios dentro do trabalho 

de Segurança Pública, até como forma de aproximar as comunidades locais dos organismos 

de segurança, sendo desenvolvidos esforço no sentido de apoiar os GGIM's já

percorrendo as prefeituras do interior repassando orientações técnicas a respeito das 

para o funcionamento dos Gabinetes nos municípios.

 

CONSEG'S
Total: 135 ativados

CONSEG’S 

 

Página  29 de 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municípios Goianos 

A secretaria de Segurança Pública tem apoiado, através da Superintendência de Políticas de 

sistematicamente a participação dos municípios dentro do trabalho 

as comunidades locais dos organismos 

de segurança, sendo desenvolvidos esforço no sentido de apoiar os GGIM's já instalados e 

percorrendo as prefeituras do interior repassando orientações técnicas a respeito das 

os Gabinetes nos municípios. 
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FORTALECIMENTO DA 

Objetivos da RAS 

• Os membros da RAS devem contribuir com a polícia 

no trabalho de segurança pública na sua comunidade.

• Em caso suspeição ou diante de um 

integrantes da Rede deve solicitar a atuação da PMGO.

 

docentes de Faculdades; Motoristas de ônibus
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FORTALECIMENTO DA REDE DE APOIO A SEGURANÇA (RAS
COMUNITÁRIA 

 

Os membros da RAS devem contribuir com a polícia 

no trabalho de segurança pública na sua comunidade. 

Em caso suspeição ou diante de um fato criminoso, os 

integrantes da Rede deve solicitar a atuação da PMGO. 

Profissionais que integram a RAS

Taxista; Moto taxista; Hotéis e motéis; Síndicos e 

porteiros de edifícios e demais condomínios; 

Vigilantes; Entregadores em geral; Guarda 

Municipal; Plantonista de Hospitais; Lavadores de 

Carros e vigias de carros (flanelinhas); Camelôs; 

Ambulantes em geral; Frentistas; Discentes e 

docentes de Faculdades; Motoristas de ônibus 

POLÍCIA COMUNITÁRIA 
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RAS) E POLÍCIA 

Profissionais que integram a RAS 

Taxista; Moto taxista; Hotéis e motéis; Síndicos e 

porteiros de edifícios e demais condomínios; 

Vigilantes; Entregadores em geral; Guarda 

Plantonista de Hospitais; Lavadores de 

Carros e vigias de carros (flanelinhas); Camelôs; 

Ambulantes em geral; Frentistas; Discentes e 
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PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VI O

 

� Iniciado em 1998 no Estado de Goiás .O PROERD é 
um programa de caráter preventivo, sem fins 
lucrativos desenvolvido no Brasil pelas Polícias 
Militares.  

� As aulas são ministradas por policiais militares 

fardados, acompanhados pelos professores 

responsáveis pela turma. Atualmente o PROERD é 

desenvolvido em todos os Estados brasileiros e no 

Distrito Federal. 

 

  

longo de sua história atingiu 
623.175 (seiscentos e vinte e três mil, cento e setenta e cinco) atendimentos no Estado de Goiás. O 
objetivo da Coordenação do 

OBJETIVO GERAL 

 

 

Total de Alunos atendidos:

Total Geral: 
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ROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VI O

-  PROERD - 

Iniciado em 1998 no Estado de Goiás .O PROERD é 
um programa de caráter preventivo, sem fins 
lucrativos desenvolvido no Brasil pelas Polícias 

As aulas são ministradas por policiais militares 

fardados, acompanhados pelos professores 

Atualmente o PROERD é 

desenvolvido em todos os Estados brasileiros e no 

�  O policial militar que se 
candidata ao curso de 
PROERD tem de preencher uma série de 
requisitos e, além disso, passar por uma banca 
examinadora. 

  

�  O Programa contou com 98
e oito) instrutores atuando em sala de aula. Ao 

longo de sua história atingiu 167 (cento e sessenta e sete) municípios goianos, chegando a marca de 
(seiscentos e vinte e três mil, cento e setenta e cinco) atendimentos no Estado de Goiás. O 

objetivo da Coordenação do  

OBJETIVO GERAL – expandir para todo estado de goiás 

Ensino Fundamental 

5º ano 7º ano Ed. Infantil

Total de Alunos atendidos: 569.556 22.210 25.421

623.175 
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ROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VI OLÊNCIA 

O policial militar que se 
candidata ao curso de formação de docentes 
PROERD tem de preencher uma série de 
requisitos e, além disso, passar por uma banca 

O Programa contou com 98 (noventa 
e oito) instrutores atuando em sala de aula. Ao 

e sete) municípios goianos, chegando a marca de 
(seiscentos e vinte e três mil, cento e setenta e cinco) atendimentos no Estado de Goiás. O 

PROERD 
para pais 

Ed. Infantil  

25.421 5.988 
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O programa preventivo da Polícia Civil Escolas Sem Drogas,

de conscientizar adolescentes e jovens sobre os malefícios que as drogas podem provocar no 

organismo e na vida das pessoas, tem sido cada vez mais requisitado diante do atual problema 

social que se tornaram as drogas. Palestras e exposições em stands de feiras e outros ev

são as ferramentas utilizadas pelos voluntários para sensibilizar os jovens.

 

 

Contribui na formação das crianças

cidadania e civismo, como: ética,

meio ambiente, compromisso

aluno no mundo globalizado de
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Projeto Escola Sem Drogas 

 

O programa preventivo da Polícia Civil Escolas Sem Drogas,  criado em 1993

adolescentes e jovens sobre os malefícios que as drogas podem provocar no 

organismo e na vida das pessoas, tem sido cada vez mais requisitado diante do atual problema 

social que se tornaram as drogas. Palestras e exposições em stands de feiras e outros ev

são as ferramentas utilizadas pelos voluntários para sensibilizar os jovens. 

Bombeiro Mirim 

crianças e adolescentes utilizando como referência

ética, respeito à pluralidade cultural, valorização

compromisso com as ações básicas de saúde, oriental sexual

de forma consciente e crítico-transformador. 
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criado em 1993  com o objetivo 

adolescentes e jovens sobre os malefícios que as drogas podem provocar no 

organismo e na vida das pessoas, tem sido cada vez mais requisitado diante do atual problema 

social que se tornaram as drogas. Palestras e exposições em stands de feiras e outros eventos 

 

referência valores de 

alorização e preservação do 

sexual e inserção do 
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COLÉGIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

 
 Os colégios militares vêm se consolidando como as escolas públicas com maior nota no 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), do Ministério da Educação (MEC). 

Em 2012, das 20 escolas públicas com maior nota em todo o País, 7 eram colégios militares. 

Em Goiás, a maior nota do Ideb de 2012 foi alcançada pelo Colégio da Polícia Militar Cézar 

Toleado, de Anápolis: 6,7. Dos dez colégios com maiores notas no Ideb de 2012, cinco foram 

militares: além do Colégio Cézar Toledo, destacaram

Filho, de Rio Verde, com nota 6,3; Hugo de Carvalho Ramos e Polivalente Modelo Vasco dos 

Reis, ambos de Goiânia e com nota 5,8.

 

APROVADOS NO VESTIBULAR/2013
 

 Alunos/3°anos Alunos Vestibulandos 

TOTAL  1708 

 

CRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS 

COLÉGIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

militares vêm se consolidando como as escolas públicas com maior nota no 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), do Ministério da Educação (MEC). 

Em 2012, das 20 escolas públicas com maior nota em todo o País, 7 eram colégios militares. 

ás, a maior nota do Ideb de 2012 foi alcançada pelo Colégio da Polícia Militar Cézar 

Toleado, de Anápolis: 6,7. Dos dez colégios com maiores notas no Ideb de 2012, cinco foram 

militares: além do Colégio Cézar Toledo, destacaram-se os colégios militares Car

Filho, de Rio Verde, com nota 6,3; Hugo de Carvalho Ramos e Polivalente Modelo Vasco dos 

Reis, ambos de Goiânia e com nota 5,8. 

APROVADOS NO VESTIBULAR/2013 

Alunos Vestibulandos Total de 
Aprovações Pública 

926 1231 141 
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COLÉGIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS  

militares vêm se consolidando como as escolas públicas com maior nota no 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), do Ministério da Educação (MEC). 

Em 2012, das 20 escolas públicas com maior nota em todo o País, 7 eram colégios militares. 

ás, a maior nota do Ideb de 2012 foi alcançada pelo Colégio da Polícia Militar Cézar 

Toleado, de Anápolis: 6,7. Dos dez colégios com maiores notas no Ideb de 2012, cinco foram 

se os colégios militares Carlos Cunha 

Filho, de Rio Verde, com nota 6,3; Hugo de Carvalho Ramos e Polivalente Modelo Vasco dos 

Aprovados 
UFG Particular 
161 929 
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MUNICIPIOS ONDE ESTÃO SEDIADOS OS COLÉGIOS 

Ranking das escolas brasileiras no Enem  (Exame Nacional do Ensino Médio) 2012 
27/11/13. 

COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE POLIVALENTE MODELO VASCO DOS 
REIS 

COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE DR CEZAR TOLEDO (Anápolis)

COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE HUGO DE CARVALHO RAMOS

COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE CARLOS CUNHA FILHO (Rio Verde)

COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE DIONARIA ROCHA (Itumbiara)

                                                                                                  

 

 

Goiânia 

Anápolis 

Rio Verde 

Itumbiara 

Goiás 

Ap. de Goiânia 

Valparaizo 
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MUNICIPIOS ONDE ESTÃO SEDIADOS OS COLÉGIOS 

MILITARES 

*Previsão de novas unidades.

ENEM 

Ranking das escolas brasileiras no Enem  (Exame Nacional do Ensino Médio) 2012 - Atualizado pelo MEC em 

COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE POLIVALENTE MODELO VASCO DOS 

COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE DR CEZAR TOLEDO (Anápolis) 

DE GOIAS UNIDADE HUGO DE CARVALHO RAMOS 

COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE CARLOS CUNHA FILHO (Rio Verde) 

COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE DIONARIA ROCHA (Itumbiara) 

                                                                                                   

COLÉGIOS MILITARES
Total: 17

03 

02 

01 

01 

01 

01 

01 

Novo Gama 

Porangatu 

Quirinópolis 

*Goianésia 

*Formosa 

*Jataí 

Inhumas 
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MUNICIPIOS ONDE ESTÃO SEDIADOS OS COLÉGIOS  

Previsão de novas unidades.

 

Atualizado pelo MEC em 

 
 

1º Lugar 

 
2º Lugar 

 
3º Lugar 

 
 

4º Lugar 

 
5º Lugar 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 
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Superintendência da

PLANILHA DE CURSOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA SAESP 
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CAPACITAÇÃO 

 

da Academia Estadual de Segurança Pública 

PLANILHA DE CURSOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA SAESP - JANEIRO A DEZEMBRO 
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Segurança Pública - SAESP 

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013   



 

 

INICIATIVASINICIATIVASINICIATIVASINICIATIVAS

 

 

INICIATIVASINICIATIVASINICIATIVASINICIATIVAS
    

    

 

INICIATIVASINICIATIVASINICIATIVASINICIATIVAS    
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4. INICIATIVAS

4.1. Metodologia 

Alinhamento com PPA

Para o início das atividades e a fim de que o processo lograsse êxito, importante se fazia a 

identificação do problema. A partir do diagnóstico da Secretaria da Segurança Pública 

disponibilizado pelo Planejamento Estratégico concluído no ano próximo passado e que 

respeita os termos contidos no Plano Pluria

vistas ao reestabelecimento do equilíbrio em todos os setores da pasta, eliminando ou 

minorando os pontos considerados fracos e fortalecendo ainda mais aqueles identificados 

como fortes. O PAI, Plano e Ação Integrada e de Desenvolvimento é uma inte

principais programas do PPA 2012

Administração Pública, como um conjunto de ações positivas que o Governo implementa 

visando acelerar o desenvolvimento do Estado, diretriz da qual a Secretaria de Segur

Pública encaixou seu direcionamento e obteve apoio para incrementar diversas ações. 
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4. INICIATIVAS  

 

Alinhamento com PPA, PAI e Planejamento Estratégico

Para o início das atividades e a fim de que o processo lograsse êxito, importante se fazia a 

identificação do problema. A partir do diagnóstico da Secretaria da Segurança Pública 

disponibilizado pelo Planejamento Estratégico concluído no ano próximo passado e que 

termos contidos no Plano Plurianual e PAI, estabeleceu-se agenda de traba

vistas ao reestabelecimento do equilíbrio em todos os setores da pasta, eliminando ou 

minorando os pontos considerados fracos e fortalecendo ainda mais aqueles identificados 

O PAI, Plano e Ação Integrada e de Desenvolvimento é uma inte

principais programas do PPA 2012-2015 cuja execução recebe as prioridades da 

Administração Pública, como um conjunto de ações positivas que o Governo implementa 

visando acelerar o desenvolvimento do Estado, diretriz da qual a Secretaria de Segur

seu direcionamento e obteve apoio para incrementar diversas ações. 
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e Planejamento Estratégico 

Para o início das atividades e a fim de que o processo lograsse êxito, importante se fazia a 

identificação do problema. A partir do diagnóstico da Secretaria da Segurança Pública 

disponibilizado pelo Planejamento Estratégico concluído no ano próximo passado e que 

se agenda de trabalho com 

vistas ao reestabelecimento do equilíbrio em todos os setores da pasta, eliminando ou 

minorando os pontos considerados fracos e fortalecendo ainda mais aqueles identificados 

O PAI, Plano e Ação Integrada e de Desenvolvimento é uma integração dos 

2015 cuja execução recebe as prioridades da 

Administração Pública, como um conjunto de ações positivas que o Governo implementa 

visando acelerar o desenvolvimento do Estado, diretriz da qual a Secretaria de Segurança 

seu direcionamento e obteve apoio para incrementar diversas ações.  
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Cientes da Missão da pasta entendeu

tendo a Estratégico-operacional, focada em proporcionar maior segurança à população, sido 

aquela eleita como central e da qual as demais irradiar
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Cientes da Missão da pasta entendeu-se por bem o início das atividades em várias frentes, 

operacional, focada em proporcionar maior segurança à população, sido 

aquela eleita como central e da qual as demais irradiar-se-iam.  
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se por bem o início das atividades em várias frentes, 

operacional, focada em proporcionar maior segurança à população, sido 
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A metodologia empregada na Secretaria da Segurança Pública é aquela que se alinha aos 

modernos conceitos de Gestão adotados no mundo e privilegia o trabalho integrado entre as 

forças policiais em busca de objetivo comum, qual seja, o bem estar da popu

A fim de que todo o processo pudesse ser iniciado, passou

ferramenta utilizada na Gestão Empresarial e que, para o caso da Secretaria da Segurança 

Pública, aplica-se em razão da ideologia que buscava

 

 

 

 

 

CRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS 

MÉTODO 

PDCA 

A metodologia empregada na Secretaria da Segurança Pública é aquela que se alinha aos 

modernos conceitos de Gestão adotados no mundo e privilegia o trabalho integrado entre as 

forças policiais em busca de objetivo comum, qual seja, o bem estar da popu

A fim de que todo o processo pudesse ser iniciado, passou-se a seguir o método PDCA, 

ferramenta utilizada na Gestão Empresarial e que, para o caso da Secretaria da Segurança 

se em razão da ideologia que buscava-se implantar no Estad
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A metodologia empregada na Secretaria da Segurança Pública é aquela que se alinha aos 

modernos conceitos de Gestão adotados no mundo e privilegia o trabalho integrado entre as 

forças policiais em busca de objetivo comum, qual seja, o bem estar da população.  

se a seguir o método PDCA, 

ferramenta utilizada na Gestão Empresarial e que, para o caso da Secretaria da Segurança 

se implantar no Estado.  
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Após estudo aprofundado a respeito do fenômeno criminal no Estado, em especial dos casos 

de Homicídio, foram adotadas providências no sentido de facilitar a implementação

método de acompanhamento e controle dos trabalhos policiais. 

Com o suporte do setor de Inteligência

da Informação puderam ser analisados e foi possível a produção de documento que embasou 

os passos seguintes do projeto. 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

DIA DA SEMANA

Demonstrativo dos dias da semana em que ocorrem os crimes
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Análise do Fenômeno Criminal 

Após estudo aprofundado a respeito do fenômeno criminal no Estado, em especial dos casos 

de Homicídio, foram adotadas providências no sentido de facilitar a implementação

método de acompanhamento e controle dos trabalhos policiais.  

de Inteligência da SSP, os dados produzidos pela Gerência de Análise 

da Informação puderam ser analisados e foi possível a produção de documento que embasou 

os passos seguintes do projeto.  

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrativo dos dias da semana em que ocorrem os crimes
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Após estudo aprofundado a respeito do fenômeno criminal no Estado, em especial dos casos 

de Homicídio, foram adotadas providências no sentido de facilitar a implementação de novo 

, os dados produzidos pela Gerência de Análise 

da Informação puderam ser analisados e foi possível a produção de documento que embasou 

HORÁRIO DOS CRIMES

Demonstrativo dos períodos em que ocorrem os crimes

6 às 11:59

12 às 17:59
18 às 23:59

00 às 5:59



                              

        SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS

                               GABINETE 

 

Identificadas as áreas críticas, passou

das subdivisões pudesse ser acompanhada individualmente

entre as circunscrições da Polícia Civil e Mlitar

critérios, dentre os quais, o índice de criminalidade, a extensão territorial, população 

envolvida e efetivo policial.  
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Integração 

Identificadas as áreas críticas, passou-se à divisão espacial do Estado a fim de que cada um 

das subdivisões pudesse ser acompanhada individualmente e ocorresse o perfe

entre as circunscrições da Polícia Civil e Mlitar. Para tanto, foram considerados vários 

critérios, dentre os quais, o índice de criminalidade, a extensão territorial, população 

  

               Programa Goiás Cidadão Seguro

 

 

 

 

  100% implantado no      

Estado de Goiás
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se à divisão espacial do Estado a fim de que cada um 

e ocorresse o perfeito alinhamento 

. Para tanto, foram considerados vários 

critérios, dentre os quais, o índice de criminalidade, a extensão territorial, população 

Goiás Cidadão Seguro 

 

100% implantado no      

Estado de Goiás
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Em seguida a metodologia passou a ser exposta em casa uma das regiões criadas, levando ao 

conhecimento dos servidores os novos processos que deverão ser observados. As reuniões 

envolvem a participação das forças policiais em todos seus níveis e exigem a apresentação de 

planejamento conjunto entre elas a respeito das ações que serão desempenhadas de forma 

integrada para o alcance dos objetivos da Secretaria da Segurança Pública.
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Sistematização 

Em seguida a metodologia passou a ser exposta em casa uma das regiões criadas, levando ao 

conhecimento dos servidores os novos processos que deverão ser observados. As reuniões 

forças policiais em todos seus níveis e exigem a apresentação de 

planejamento conjunto entre elas a respeito das ações que serão desempenhadas de forma 

integrada para o alcance dos objetivos da Secretaria da Segurança Pública. 
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Em seguida a metodologia passou a ser exposta em casa uma das regiões criadas, levando ao 

conhecimento dos servidores os novos processos que deverão ser observados. As reuniões 

forças policiais em todos seus níveis e exigem a apresentação de 

planejamento conjunto entre elas a respeito das ações que serão desempenhadas de forma 
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Estabelecimento de Meta

Observadas todas as fases anteriores e considerando os índices de criminalidade e 

especificidades de cada Região, foram estabelecidas metas e passou

resultados.  

 

 

Assim, com trabalho focado em redução de criminalidade, orientado por estudos técnicos de 

inteligência que trataram do fenômeno criminal, os recursos humanos e materiais foram 

empregados de forma racional e houve avanço conjunto de todos os servidores da S

no mesmo sentido, qual seja, redução de estatísticas criminais e proteção mais efetiva à 

população.  

 

 

 

CRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS 

Estabelecimento de Metas em Comum 

Observadas todas as fases anteriores e considerando os índices de criminalidade e 

especificidades de cada Região, foram estabelecidas metas e passou-se a acompanhar os 

Assim, com trabalho focado em redução de criminalidade, orientado por estudos técnicos de 

inteligência que trataram do fenômeno criminal, os recursos humanos e materiais foram 

empregados de forma racional e houve avanço conjunto de todos os servidores da S

no mesmo sentido, qual seja, redução de estatísticas criminais e proteção mais efetiva à 

 

Página  43 de 68 

Observadas todas as fases anteriores e considerando os índices de criminalidade e 

se a acompanhar os 

 

Assim, com trabalho focado em redução de criminalidade, orientado por estudos técnicos de 

inteligência que trataram do fenômeno criminal, os recursos humanos e materiais foram 

empregados de forma racional e houve avanço conjunto de todos os servidores da Secretaria 

no mesmo sentido, qual seja, redução de estatísticas criminais e proteção mais efetiva à 
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ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO

ACOMPANHAMENTO SEMANAL DO INDICADOR DE CRIMINALIDAD E
AISP 2 – REGIÃO NOROESTE DE GOIÂNIA

CONTROLE DE HOMICÍDIOS 
PERIODO DE 2012 

01 a 06 de outubro 
07 a 13 de outubro 
14 a 20 outubro 
21  a 27 outubro 
28 de Out.  a 03 de Nov. 
04 a 10 de novembro 
11 a 17 de novembro 
18 a 24 de novembro 
25 de Nov.  a 01 de Dez.  
02 a 08 de dezembro 
09 a 15 de dezembro 
16 a 22 de dezembro 
23 a 30 de dezembro 

01  a 20 de outubro 

Unidade natureza/dia 

qui 

1 

N D 

1ª CIPM 

Oc. Proativa 18 66 

Oc. Reativa 7 6 

Efetivo Ord. 
  27 

Efetivo Rem. 2 9 

Viaturas Ord. 
  12 

Viaturas Rem. 2 5 

1º BPM 

Oc. Proativa 44 110 

Oc. Reativa 11 3 

Efetivo Ord. 12 15 

Efetivo Rem. 2 4 

Viaturas Ord. 6 7 

Viaturas Rem. 1 2 
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ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO

 

ACOMPANHAMENTO SEMANAL DO INDICADOR DE CRIMINALIDAD E
REGIÃO NOROESTE DE GOIÂNIA  

 
CONTROLE DE HOMICÍDIOS – NÚMEROS ABSOLUTOS 

Nº PERIODO DE 2013 
0 01 a 06 de outubro 
01 07 a 13 de outubro 
0 14 a 20 outubro 
04 21  a 27 outubro 
05 28 de Out.  a 03 de Nov. 
01 04 a 10 de novembro 
03 11 a 17 de novembro 
03 18 a 24 de novembro 
05 25 de Nov.  a 01 de Dez.  
0 02 a 08 de dezembro 
02 09 a 15 de dezembro 
02 16 a 22 de dezembro 
02 23 a 30 de dezembro 
PERIODO ACUMULADO 

01 01  a 20 de outubro 

sex sáb dom seg ter 

2 3 4 5 6 

N D N D N D N D N D 

 22 37 35 82 47 65 20 46 23 120 

 8 3 5 3 9 7 5 6 6 8 

 2 18 3 12   8   17   15 

 4 13   16 2 2 2 12   14 

 1 10 1 6   4   8   7 

 2 9   9 1 2 1 8   9 

 75 97 79 111 98 55 61 126 77 93 

 11 16 16 9 7 9 6 11 14 11 

 11 17 15 11 16 13 16 14 15 14 

 2 9 2 6 2     4 2 6 

 7 9 8 6 7 6 9 7 7 7 

 1 4 1 3 1     2 1 3 
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ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO  

ACOMPANHAMENTO SEMANAL DO INDICADOR DE CRIMINALIDAD E 

Nº % 
02 200% 
01 0% 
03 300% 
 % 
 % 
 % 
 % 
 % 
 % 
 % 
 % 
 % 
 % 

06 500% 

qua qui sex 

7 8 9 

N D N D N D 

22 79 49 82 23 14 

9 11 2 6 5 4 

2 20 8 22 4 16 

4 11   14 2 16 

1 10 4 9 2 8 

2 6   7 1 9 

89 108 104 135 69 54 

11 4 15 8 10 13 

16 13 11 12 14 19 
  9 6 6 11 2 

8 7 5 6 6 9 
  4 3 4 5 1 
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InteligênciaInteligênciaInteligênciaInteligência
    

    

InteligênciaInteligênciaInteligênciaInteligência    
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4.2. 4.2. 4.2. 4.2. InteligênciaInteligênciaInteligênciaInteligência    

ESTUDOS DE INTELIGÊ

No ano de 2013 foram produzidos mais de 120 Relatórios de Inteligência em nível 

estratégico, os quais subsidiaram ações em todo o 

importantes, abrangentes, técnicos e focados na repressão qualificada da criminalidade 

violenta e que tiveram destaque nacional.

 

Investimento em Inteligência Tecnoló

 

Com investimentos da ordem de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) especificamente na 
Superintendência de Inteligência, a Secretaria da Segurança Pública trabalha com foco 
estratégico e vem avançando em integração e capacitação de seu pessoal especializ
tem lhe garantido reconhecimento nacional. 

A tecnologia adquirida posiciona Goiás entre os Estados com maior qualidade de 
equipamentos e incrementa a prevenção e repressão à criminalidade pelo grande auxílio que 
presta às investigações.  
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ESTUDOS DE INTELIGÊ NCIA ESTRATÉGICA

 

 

 

 

No ano de 2013 foram produzidos mais de 120 Relatórios de Inteligência em nível 

estratégico, os quais subsidiaram ações em todo o Estado. Trata

importantes, abrangentes, técnicos e focados na repressão qualificada da criminalidade 

violenta e que tiveram destaque nacional. 

Inteligência Tecnológica 

Com investimentos da ordem de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) especificamente na 
Superintendência de Inteligência, a Secretaria da Segurança Pública trabalha com foco 
estratégico e vem avançando em integração e capacitação de seu pessoal especializ
tem lhe garantido reconhecimento nacional.  

A tecnologia adquirida posiciona Goiás entre os Estados com maior qualidade de 
equipamentos e incrementa a prevenção e repressão à criminalidade pelo grande auxílio que 
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NCIA ESTRATÉGICA  

 

 

 

 

No ano de 2013 foram produzidos mais de 120 Relatórios de Inteligência em nível 

Estado. Trata-se de trabalhos 

importantes, abrangentes, técnicos e focados na repressão qualificada da criminalidade 

Com investimentos da ordem de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) especificamente na 
Superintendência de Inteligência, a Secretaria da Segurança Pública trabalha com foco 
estratégico e vem avançando em integração e capacitação de seu pessoal especializado, o que 

A tecnologia adquirida posiciona Goiás entre os Estados com maior qualidade de 
equipamentos e incrementa a prevenção e repressão à criminalidade pelo grande auxílio que 
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Destaque para as novas soluções adquiridas para esta área: 

A. Plataforma de Interceptação Telemática

B. Ampliação da Platafo

 

 

 

 

 

C. Software para tratamento de imagens

D. Analisador Forense para Celulares 
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que para as novas soluções adquiridas para esta área:  

Plataforma de Interceptação Telemática 

 

Ampliação da Plataforma de Interceptação Telefônica 

ware para tratamento de imagens 

 

Analisador Forense para Celulares – Extração de informação física e lógica
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física e lógica 
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Análise Criminal

O aporte considerável de recursos para esta atividade essencial à Segurança Pública permitirá 

o empenho adequado de recursos humanos e materiais disponíveis aos locais em que a 

necessidade seja comprovadamente maior. Destaque para a aquisição de solução de

informação para geoprocessamento e gestão de análise criminal e para a instalação e entrada 

em funcionamento de 17 Núcleos Regionais de Análise de Informação.  Diga

em convênio com a SENSASP, a Secretaria da Segurança Pública vem investindo 

capacitação de servidores para o exercício da atividade de análise, de acordo com a mais 

atualizada doutrina. Cerca de 120 servidores receberam a formação no ano de 2013 e outros 

120 a receberão ainda no início do ano de 2014. 

Gerência de Análise de Informação se transformará em Observatório de Segurança. 

Com o objetivo de aperfeiçoar a gestão, fomentar o conhecimento e qualificar o capital 

humano, o Observatório de Segurança é fruto de parceria entre o Estado de Goi

Movimento Brasil Competitivo (MBC), contando com consultoria da empresa DELOITTE. 

Estruturada a partir da transformação da Gerência de Análise Criminal, conta ainda com  

parceria com a FAPEG e Instituto Mauro Borges a fim de permitir divulgação de d

maior credibilidade, transparência e técnica.
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Análise Criminal - Observatório de Segurança 

 

O aporte considerável de recursos para esta atividade essencial à Segurança Pública permitirá 

o empenho adequado de recursos humanos e materiais disponíveis aos locais em que a 

necessidade seja comprovadamente maior. Destaque para a aquisição de solução de

informação para geoprocessamento e gestão de análise criminal e para a instalação e entrada 

em funcionamento de 17 Núcleos Regionais de Análise de Informação.  Diga

em convênio com a SENSASP, a Secretaria da Segurança Pública vem investindo 

capacitação de servidores para o exercício da atividade de análise, de acordo com a mais 

atualizada doutrina. Cerca de 120 servidores receberam a formação no ano de 2013 e outros 

120 a receberão ainda no início do ano de 2014. Para melhor adequação dos 

Gerência de Análise de Informação se transformará em Observatório de Segurança. 

Com o objetivo de aperfeiçoar a gestão, fomentar o conhecimento e qualificar o capital 

humano, o Observatório de Segurança é fruto de parceria entre o Estado de Goi

Movimento Brasil Competitivo (MBC), contando com consultoria da empresa DELOITTE. 

Estruturada a partir da transformação da Gerência de Análise Criminal, conta ainda com  

parceria com a FAPEG e Instituto Mauro Borges a fim de permitir divulgação de d

maior credibilidade, transparência e técnica. 
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O aporte considerável de recursos para esta atividade essencial à Segurança Pública permitirá 

o empenho adequado de recursos humanos e materiais disponíveis aos locais em que a 

necessidade seja comprovadamente maior. Destaque para a aquisição de solução de 

informação para geoprocessamento e gestão de análise criminal e para a instalação e entrada 

em funcionamento de 17 Núcleos Regionais de Análise de Informação.  Diga-se ainda que, 

em convênio com a SENSASP, a Secretaria da Segurança Pública vem investindo na 

capacitação de servidores para o exercício da atividade de análise, de acordo com a mais 

atualizada doutrina. Cerca de 120 servidores receberam a formação no ano de 2013 e outros 

Para melhor adequação dos serviços a 

Gerência de Análise de Informação se transformará em Observatório de Segurança.  

Com o objetivo de aperfeiçoar a gestão, fomentar o conhecimento e qualificar o capital 

humano, o Observatório de Segurança é fruto de parceria entre o Estado de Goiás e o 

Movimento Brasil Competitivo (MBC), contando com consultoria da empresa DELOITTE. 

Estruturada a partir da transformação da Gerência de Análise Criminal, conta ainda com  

parceria com a FAPEG e Instituto Mauro Borges a fim de permitir divulgação de dados com 
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Centro Integrado de Comando e Controle

 

 

 

 

 

 

 

O Estado de Goiás terá, em breve, um dos mais modernos centros de monitoramento
atividades de segurança pública
garantidos os investimentos da ordem de R$2 milhões em obras físicas e R$ 3 milhões em 
equipamentos, aguarda-se o fim das obras para o mês de abril do ano de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Construído em uma área de cerca de 1,6 mil metros quadrados, dentro da atual estrutura da 
Secretaria da Segurança Pública, será provido de tecnologia que permitirá o acompanhamento 
das ocorrências em tempo real, além do posicionamento de viaturas e receberá as imagens 
captadas pelas 150 câmeras de vídeo monitoramento em fase de 
Goiânia, assim como o controle de presos do regime 

 

 

CRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS 

Centro Integrado de Comando e Controle 

O Estado de Goiás terá, em breve, um dos mais modernos centros de monitoramento
atividades de segurança pública do país. Após a aprovação da planta estrutural e estando 
garantidos os investimentos da ordem de R$2 milhões em obras físicas e R$ 3 milhões em 

se o fim das obras para o mês de abril do ano de 2014. 

cerca de 1,6 mil metros quadrados, dentro da atual estrutura da 
Secretaria da Segurança Pública, será provido de tecnologia que permitirá o acompanhamento 
das ocorrências em tempo real, além do posicionamento de viaturas e receberá as imagens 

s 150 câmeras de vídeo monitoramento em fase de instalação na cidade de 
Goiânia, assim como o controle de presos do regime semi-aberto e outras medidas protetivas.
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O Estado de Goiás terá, em breve, um dos mais modernos centros de monitoramento das 
do país. Após a aprovação da planta estrutural e estando 

garantidos os investimentos da ordem de R$2 milhões em obras físicas e R$ 3 milhões em 
se o fim das obras para o mês de abril do ano de 2014.  

cerca de 1,6 mil metros quadrados, dentro da atual estrutura da 
Secretaria da Segurança Pública, será provido de tecnologia que permitirá o acompanhamento 
das ocorrências em tempo real, além do posicionamento de viaturas e receberá as imagens 

instalação na cidade de 
aberto e outras medidas protetivas. 
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O Sistema de Controle Operacional, atualmente em funcionamento na Secretaria da 
Segurança Pública, permite extrair e organizar dados dos sistemas da Polícia Militar em 
tempo real, permitindo o acompanhamento de incidência de crimes, número de policiais em 
operação, viaturas em deslocamento, ações preventivas e ostensivas das polícias, au
no trabalho de gerir recursos humanos e materiais de acordo com a realidade da criminalidade 
de cada região. 
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SISCOP 

O Sistema de Controle Operacional, atualmente em funcionamento na Secretaria da 
urança Pública, permite extrair e organizar dados dos sistemas da Polícia Militar em 

tempo real, permitindo o acompanhamento de incidência de crimes, número de policiais em 
operação, viaturas em deslocamento, ações preventivas e ostensivas das polícias, au
no trabalho de gerir recursos humanos e materiais de acordo com a realidade da criminalidade 
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O Sistema de Controle Operacional, atualmente em funcionamento na Secretaria da 
urança Pública, permite extrair e organizar dados dos sistemas da Polícia Militar em 

tempo real, permitindo o acompanhamento de incidência de crimes, número de policiais em 
operação, viaturas em deslocamento, ações preventivas e ostensivas das polícias, auxiliando 
no trabalho de gerir recursos humanos e materiais de acordo com a realidade da criminalidade 
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É o sistema modular e integrado de informações geo
Permite incluir em uma mesma tela, informações úteis ao trabalho operacional diário. Pode 
agregar dados estáticos ou dinâmicos. Atualmente integra as informações de viaturas, 
ocorrências e pontos de interesse.
Oferece uma visão espacial integrada das informações úteis ao auxílio das atividades 
operacionais diárias, tais como: empenho de viaturas, posicionamento de viaturas, areas 
quentes nas ultimas 24 hs, trajeto de viaturas, dentro outras.
Valores: R$ 300.000,00 
Fonte de Custeio: Própria (Desenvolvido internamente)
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GEOCONTROL 

istema modular e integrado de informações georreferenciadas para fins operacionais. 
Permite incluir em uma mesma tela, informações úteis ao trabalho operacional diário. Pode 
agregar dados estáticos ou dinâmicos. Atualmente integra as informações de viaturas, 
ocorrências e pontos de interesse. 

acial integrada das informações úteis ao auxílio das atividades 
operacionais diárias, tais como: empenho de viaturas, posicionamento de viaturas, areas 
quentes nas ultimas 24 hs, trajeto de viaturas, dentro outras. 

Própria (Desenvolvido internamente) 
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para fins operacionais. 
Permite incluir em uma mesma tela, informações úteis ao trabalho operacional diário. Pode 
agregar dados estáticos ou dinâmicos. Atualmente integra as informações de viaturas, 

acial integrada das informações úteis ao auxílio das atividades 
operacionais diárias, tais como: empenho de viaturas, posicionamento de viaturas, areas 
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Seguindo uma política de investimento em tecnologia voltado à melhoria da segurança para os 
cidadãos, a Secretaria da Segurança Pública de Goiás lançou um aplicativo para 
que possibilita aos usuários infor
segurança e a uma rede de amigos. O Agentto permit
comunicação direta com as Polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeir

Por meio de smart phones, os usuários pode
suspeitas e desastres, inclusive com envio de fotos. As pessoas da rede de contato do usuário 
também podem saber qual a sua localização ou, caso o usuário prefira,
aplicativo para bloquear essa função.

 

CRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS 

AGENTTO 

Seguindo uma política de investimento em tecnologia voltado à melhoria da segurança para os 
cidadãos, a Secretaria da Segurança Pública de Goiás lançou um aplicativo para 

usuários informar sobre situações de risco e ocorrências às forças de 
segurança e a uma rede de amigos. O Agentto permite a formação de redes sociais restritas e a 
comunicação direta com as Polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros.

, os usuários podem informar ocorrências como acidentes, crimes, 
suspeitas e desastres, inclusive com envio de fotos. As pessoas da rede de contato do usuário 

saber qual a sua localização ou, caso o usuário prefira,
aplicativo para bloquear essa função. 
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Seguindo uma política de investimento em tecnologia voltado à melhoria da segurança para os 
cidadãos, a Secretaria da Segurança Pública de Goiás lançou um aplicativo para smart phones 

situações de risco e ocorrências às forças de 
a formação de redes sociais restritas e a 

os. 

informar ocorrências como acidentes, crimes, 
suspeitas e desastres, inclusive com envio de fotos. As pessoas da rede de contato do usuário 

 pode configurar o 
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Câmeras de

A implantação de vídeo vigilância de vias urbanas com o envio de imagens ao Centro 
Integrado de Comando e Controle
de proteção da sociedade e repressão à criminalidade. Instaladas em pontos identificados 
como de maior incidência de crimes, conforme estudos técnicos a este respeito, a Secretaria 
da Segurança Pública já conta com projeto para 70 pontos câmeras, 
aguarda a instalação de outras 
junto à SENASP. Por força de convênio com a RMTC o CICC receberá as imagens de mais 
de 300 câmeras instaladas nos terminais da Capital e te
de convênio, as imagens captadas pelos circuitos internos de vigilância dos estabelecimentos 
comerciais de Goiânia.  
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Câmeras de Vídeo Monitoramento 

 
A implantação de vídeo vigilância de vias urbanas com o envio de imagens ao Centro 
Integrado de Comando e Controle (CICC) que fará o controle operacional auxiliará n
de proteção da sociedade e repressão à criminalidade. Instaladas em pontos identificados 
como de maior incidência de crimes, conforme estudos técnicos a este respeito, a Secretaria 
da Segurança Pública já conta com projeto para 70 pontos câmeras, estando 37 já instaladas e 
aguarda a instalação de outras 80 oriundas de convênio conjunto com Prefeitura de Goiânia 

Por força de convênio com a RMTC o CICC receberá as imagens de mais 
de 300 câmeras instaladas nos terminais da Capital e tem à sua disposição, também por força 
de convênio, as imagens captadas pelos circuitos internos de vigilância dos estabelecimentos 
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A implantação de vídeo vigilância de vias urbanas com o envio de imagens ao Centro 
que fará o controle operacional auxiliará na missão 

de proteção da sociedade e repressão à criminalidade. Instaladas em pontos identificados 
como de maior incidência de crimes, conforme estudos técnicos a este respeito, a Secretaria 

estando 37 já instaladas e 
0 oriundas de convênio conjunto com Prefeitura de Goiânia 

Por força de convênio com a RMTC o CICC receberá as imagens de mais 
m à sua disposição, também por força 

de convênio, as imagens captadas pelos circuitos internos de vigilância dos estabelecimentos 
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GOIÁS 

 

 

 

 

 

De um modo geral, o cidadão Goiano irá realizar um novo 
TRE. O Estado então, terá uma base de toda a sua população. As demais entidades do Estado 
poderão consultar essa base para recuperar a identidade de um cidadão, e associá
necessidades particulares, sem neces

Redução do tempo de espera para emissão de Carteira de Identidade e Atestados de Bons 
Antecedentes (estima-se uma redução média de 100 dias para 5);eliminar a necessidade de 
recadastramentos para programas so
documento impresso poderá ter sua identidade confirmada;aumento da resolução de crimes 
(estima-se um aumento entre 25% e 40% nos índices de resolução);
identificação de cadáveres não
utilização dos Peritos e Papiloscopistas, podendo liberá
integração do cadastro biométrico de Goiás com o sistema Nacional;
de cadastros no Estado; implantar controle rígido sobre a di
alto custo e deixar Goiás preparado para emissão do RIC 

 
O projeto abre espaço para que futuramente, seja possível a criação do TOTEN Vapt
Equipamento, disponibilizado em centros de grande movimentação, onde o próprio cidadão 
poderá interagir com a maquina e solicitar serviços: emissão de 2 via de identidade, 
pagamento de contas do Estado, emissão de guia do IPASGO, emissão de atestados de 
antecedentes,etc. 
Além disto, Goiás poderá ser o primeiro Estado a implantar o Cartório Biométrico, 
transformando a maneira como os reconhecimentos de firmas são feitos hoje. Podendo gerar, 
inclusive receita e diminuição de custos para o Estado e a po
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GOIÁS BIOMÉTRICO/SISTEMA AFIS 

De um modo geral, o cidadão Goiano irá realizar um novo cadastramento, nos moldes do 
TRE. O Estado então, terá uma base de toda a sua população. As demais entidades do Estado 
poderão consultar essa base para recuperar a identidade de um cidadão, e associá
necessidades particulares, sem necessidade de um novo cadastramento.  

Impactos Esperados: 

Redução do tempo de espera para emissão de Carteira de Identidade e Atestados de Bons 
se uma redução média de 100 dias para 5);eliminar a necessidade de 

recadastramentos para programas sociais; dignidade para o cidadão, que mesmo sem um 
documento impresso poderá ter sua identidade confirmada;aumento da resolução de crimes 

se um aumento entre 25% e 40% nos índices de resolução); abre-se a possibilidade de 
não-conhecidos que hoje são enterrados como indigentes;

Papiloscopistas, podendo liberá-los para exercer a atividade fim;
integração do cadastro biométrico de Goiás com o sistema Nacional; eliminar a duplicidade 

implantar controle rígido sobre a distribuição de medicamentos de 
deixar Goiás preparado para emissão do RIC - Registro Único e diversos outros.

Possibilidades 

O projeto abre espaço para que futuramente, seja possível a criação do TOTEN Vapt
Equipamento, disponibilizado em centros de grande movimentação, onde o próprio cidadão 
poderá interagir com a maquina e solicitar serviços: emissão de 2 via de identidade, 
pagamento de contas do Estado, emissão de guia do IPASGO, emissão de atestados de 

Além disto, Goiás poderá ser o primeiro Estado a implantar o Cartório Biométrico, 
transformando a maneira como os reconhecimentos de firmas são feitos hoje. Podendo gerar, 
inclusive receita e diminuição de custos para o Estado e a população. 
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cadastramento, nos moldes do 
TRE. O Estado então, terá uma base de toda a sua população. As demais entidades do Estado 
poderão consultar essa base para recuperar a identidade de um cidadão, e associá-la as suas 

Redução do tempo de espera para emissão de Carteira de Identidade e Atestados de Bons 
se uma redução média de 100 dias para 5);eliminar a necessidade de 

dignidade para o cidadão, que mesmo sem um 
documento impresso poderá ter sua identidade confirmada;aumento da resolução de crimes 

se a possibilidade de 
conhecidos que hoje são enterrados como indigentes; melhor 

los para exercer a atividade fim; 
eliminar a duplicidade 

stribuição de medicamentos de 
e diversos outros. 

O projeto abre espaço para que futuramente, seja possível a criação do TOTEN Vapt-Vupt. 
Equipamento, disponibilizado em centros de grande movimentação, onde o próprio cidadão 
poderá interagir com a maquina e solicitar serviços: emissão de 2 via de identidade, 
pagamento de contas do Estado, emissão de guia do IPASGO, emissão de atestados de bons 

Além disto, Goiás poderá ser o primeiro Estado a implantar o Cartório Biométrico, 
transformando a maneira como os reconhecimentos de firmas são feitos hoje. Podendo gerar, 
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TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciado quando ainda não havia ocorrido o desmembramento da Secretaria de Justiça, o 

processo para a aquisição de tornozeleiras

unidades deste material para o Estado de Goiás. A adoção das tornozeleiras eletrônicas para o 

controle dos reeducandos permitirá maior eficiência no monitoramento desta população e 

garantirá à sociedade maior sensação de segurança. Serão ainda empregadas para o 

monitoramento de medidas protetivas em sede da Lei Maria da Penha, protegendo de forma 

mais segura as mulheres que dependam desta providência e ainda o acompanhamento do 

cumprimento de outras medidas 
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TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS  

Iniciado quando ainda não havia ocorrido o desmembramento da Secretaria de Justiça, o 

processo para a aquisição de tornozeleiras eletrônicas prevê o aporte de 4.000 (quatro mil) 

unidades deste material para o Estado de Goiás. A adoção das tornozeleiras eletrônicas para o 

controle dos reeducandos permitirá maior eficiência no monitoramento desta população e 

or sensação de segurança. Serão ainda empregadas para o 

monitoramento de medidas protetivas em sede da Lei Maria da Penha, protegendo de forma 

mais segura as mulheres que dependam desta providência e ainda o acompanhamento do 

cumprimento de outras medidas restritivas de direitos. 
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eletrônicas prevê o aporte de 4.000 (quatro mil) 

unidades deste material para o Estado de Goiás. A adoção das tornozeleiras eletrônicas para o 

controle dos reeducandos permitirá maior eficiência no monitoramento desta população e 

or sensação de segurança. Serão ainda empregadas para o 

monitoramento de medidas protetivas em sede da Lei Maria da Penha, protegendo de forma 

mais segura as mulheres que dependam desta providência e ainda o acompanhamento do 
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4.3. Recursos 4.3. Recursos 4.3. Recursos 4.3. Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante convênio firmado com a Polícia Federal, a Secretaria da Segurança Pública avança 

em técnicas e processos para a confecção de projetos. Com a criação do Escritório de Projetos 

e a designação específica de servidores para dedicação ao tema, a tendên

crescimento do aporte de recursos para a pasta em razão de captação mais eficiente. 
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4.3. Recursos 4.3. Recursos 4.3. Recursos 4.3. Recursos     

Escritório de Projetos 

 

Mediante convênio firmado com a Polícia Federal, a Secretaria da Segurança Pública avança 

em técnicas e processos para a confecção de projetos. Com a criação do Escritório de Projetos 

e a designação específica de servidores para dedicação ao tema, a tendên

crescimento do aporte de recursos para a pasta em razão de captação mais eficiente. 
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Mediante convênio firmado com a Polícia Federal, a Secretaria da Segurança Pública avança 

em técnicas e processos para a confecção de projetos. Com a criação do Escritório de Projetos 

e a designação específica de servidores para dedicação ao tema, a tendência é a de 

crescimento do aporte de recursos para a pasta em razão de captação mais eficiente.  
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No ano de 2013 foram investidos 
Goiás. Destaque para o importante aporte de recursos par
física das forças que compõem a pasta. 

Academia da Polícia Civil (Convênio Federal)

11 Bases Operacionais PM (Convênio Federal)

Núcleos da SPTC em Aparecida de Goiânia e Itumbiara

Delegacia de Polícia de Pirenópolis

Bloco de Carceragem de Jataí

Centro de Triagem Prisional de Aparecida de Goiânia

Aquisições de Prédios:

Aquisição de imóvel para a DPCA

Reformas e Ampliações:

Reforma de 3 Distritos Policiais na Capital

Reforma e Ampliação de Unidades Administrativas da SSP

Destacamento Ambiental em Caldas Novas

Pintura externa das instalações da SSP

Cobertura Instituto de Criminalística

Reforma do IML Goiânia

TOTAL COM OBRAS

TRANSPORTES

Veículos 

Locação de Frota 

Combustíveis 

Aeronaves 

Manutenção 

Seguros 

TOTAL COM TRANSPORTES

 

 

MONTANTE DAS 

AQUISIÇÕES, CUSTEIO, PESSOAL E OUTROS GASTOS
TOTAL  

 

CRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS 

Gastos 2013 

No ano de 2013 foram investidos R$ 1.687.214.034,04 na Secretaria da Segurança Pública de 
Goiás. Destaque para o importante aporte de recursos para a expansão e melhoria da 
física das forças que compõem a pasta.  

OBRAS 

Construções: Valor

Academia da Polícia Civil (Convênio Federal) R$ 3.965.028,64 

11 Bases Operacionais PM (Convênio Federal) R$ 2.977.362,57 

Aparecida de Goiânia e Itumbiara R$ 3.374.053,72 

Delegacia de Polícia de Pirenópolis R$ 1.800.000,00 

Bloco de Carceragem de Jataí R$ 1.700.000,00 

Centro de Triagem Prisional de Aparecida de Goiânia R$ 2.043.307,15 

Aquisições de Prédios: Valor

Aquisição de imóvel para a DPCA R$ 1.004.345,00 

Reformas e Ampliações: Valor

Reforma de 3 Distritos Policiais na Capital R$ 375.000,00 

Reforma e Ampliação de Unidades Administrativas da SSP R$ 3.168.336,64 

Destacamento Ambiental em Caldas Novas R$ 160.000,00 

Pintura externa das instalações da SSP R$ 300.000,00 

Cobertura Instituto de Criminalística R$ 135.000,00 

Reforma do IML Goiânia R$ 170.018,29 

TOTAL COM OBRAS R$ 21.172.452,01 

TRANSPORTES 

Valor 

R$ 58.530.000,00  

R$ 739.068,63  

Valor 

R$ 2.739.500,00  

R$ 678.000,00  

TOTAL COM TRANSPORTES R$ 62.686.568,63  

MONTANTE DAS DESPESAS 2013: R$ 1.687.214.034,04

AQUISIÇÕES, CUSTEIO, PESSOAL E OUTROS GASTOS 
R$ 1.603.355.013,40 
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R$ 1.687.214.034,04 na Secretaria da Segurança Pública de 
a a expansão e melhoria da estrutura 

Valor 

R$ 3.965.028,64  

R$ 2.977.362,57  

R$ 3.374.053,72  

R$ 1.800.000,00  

R$ 1.700.000,00  

R$ 2.043.307,15  

Valor 

R$ 1.004.345,00  

Valor 

R$ 375.000,00  

R$ 3.168.336,64  

R$ 160.000,00  

R$ 300.000,00  

R$ 135.000,00  

R$ 170.018,29  

R$ 21.172.452,01  

DESPESAS 2013: R$ 1.687.214.034,04 

 
R$ 1.603.355.013,40  
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RECURSO INSTITUIÇÃO 

A
N

P
 

CBM Convênio do CBM com a ANP

M
in

. d
a 

P
es

ca
 

PM 
Projeto de Aquisição de Lanchas

Projeto de pagamento de DIÁRIAS.

M
J(

D
ire

it
os

 
D

ifu
so

s)
 

PM Implantação do Policiamento Comunitário Ambiental do 
Estado de Goiás.

E
m

en
da

 D
ep

. J
oã

o 
C

am
po

s PC Projeto de reaparelhamento das Delegacias 
Especializadas e Centrais de Flagrante da Polícia Civil do 
Estado de Goiás

PM Reaparelhamento da Companhia de Operações Especiais
COE

CBM Projeto de modernização do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado de Goiás

SPTC Projeto de reaparelhamento e modernização das Unidades 
da SPTC

B
ra

si
l M

ai
s 

S
eg

ur
o 

INTELIGÊNCIA 

Projeto de Reestruturação da Superintendência de 
Inteligência 

CBM Projeto de apoio ao Bombeiro Mirim

B
ra

si
l M

ai
s 

S
eg

ur
o 

PC Estruturação das 

PM 

Projeto PROERD

Projeto Polícia Mirim

Projeto de estruturação da RAS
Segurança.

Projeto de Reestruturação de Bases Móveis
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Investimentos – Convênios 

 

NOME DO PROJETO 

Convênio do CBM com a ANP  R$                     660.000,00 

Projeto de Aquisição de Lanchas  R$                     198.177,27 

Projeto de pagamento de DIÁRIAS.  R$                     503.588,20 

Implantação do Policiamento Comunitário Ambiental do 
Estado de Goiás.  R$                     445.066,44 

Projeto de reaparelhamento das Delegacias 
Especializadas e Centrais de Flagrante da Polícia Civil do 
Estado de Goiás 

 R$                     738.439,84 

Reaparelhamento da Companhia de Operações Especiais-
COE-PMGO  R$                  1.253.666,00 

Projeto de modernização do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado de Goiás  R$                     689.554,03 

Projeto de reaparelhamento e modernização das Unidades 
da SPTC  R$                     686.658,00 

Projeto de Reestruturação da Superintendência de 
Inteligência - SSP.  R$                  5.281.161,74 

Projeto de apoio ao Bombeiro Mirim  R$                     338.305,00 

Estruturação das unidades da PC no Entorno - DF.  R$                15.480.203,45 

Projeto PROERD  R$                  3.667.553,25 

Projeto Polícia Mirim  R$                  1.085.887,90 

Projeto de estruturação da RAS-Rede de Apoio à 
Segurança.  R$                  1.062.622,88 

Projeto de Reestruturação de Bases Móveis-PM  R$                  7.168.191,77 
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VALOR TOTAL 

R$                     660.000,00  

R$                     198.177,27  

R$                     503.588,20  

R$                     445.066,44  

R$                     738.439,84  

R$                  1.253.666,00  

R$                     689.554,03  

R$                     686.658,00  

R$                  5.281.161,74  

R$                     338.305,00  

R$                15.480.203,45  

R$                  3.667.553,25  

R$                  1.085.887,90  

R$                  1.062.622,88  

R$                  7.168.191,77  
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Projeto do Centro Integrado de Comando e Controle.

B
ra

si
l M

ai
s 

S
eg

ur
o 

SPTC Fortalecimento da 

SAESP 
Capacitação Profissional

DEAMs 
Estruturação das DEAMs na região do Entorno 

B
ra

si
l M

ai
s 

S
eg

ur
o 

ACADEMIA 
Reestruturação 

DPCAs 
Estruturação das DPCAs na região do Entorno 

E
di

ta
l N

º 
5 GERENCIA DE 

INFORMAÇÕES 

Projeto de Criação e Estruturação dos Núcleos Regionais 
da Gerência de Análise da Informação da SSP/GO

E
di

ta
l n

º 
07

 

PROERD 
Estruturação da Coordenação do PROERD

DEAMs 
Estruturação das DEAMs de Goiânia.

P
or

ta
ria

 
10

9 

SPTC 
Reestruturação e Fortalecimento da SPTC

P
or

ta
ria

 
12

4 

PC 

Projeto de fortalecimento das delegacias especializadas 
em investigação de crime de homicídio.

P
or

ta
ria

 1
28

 

PC 

Projeto SINESP

VALORES TOTAIS
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Projeto do Centro Integrado de Comando e Controle.  R$                  7.239.134,71 

Fortalecimento da Perícia Forense  R$                  6.167.599,57 

Capacitação Profissional  R$                     622.000,00 

Estruturação das DEAMs na região do Entorno - DF  R$                  1.049.235,34 

Reestruturação da Academia da Polícia Civil  R$                  1.362.162,97 

Estruturação das DPCAs na região do Entorno - DF  R$                     534.014,28 

Projeto de Criação e Estruturação dos Núcleos Regionais 
Gerência de Análise da Informação da SSP/GO  R$                     499.428,00 

Estruturação da Coordenação do PROERD  R$                     588.294,19 

Estruturação das DEAMs de Goiânia.  R$                     489.833,66 

Reestruturação e Fortalecimento da SPTC  R$                  2.780.303,00 

Projeto de fortalecimento das delegacias especializadas 
em investigação de crime de homicídio.  R$                     474.235,89 

Projeto SINESP  R$                  3.202.140,50 

VALORES TOTAIS  
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R$                  7.239.134,71  

R$                  6.167.599,57  

R$                     622.000,00  

R$                  1.049.235,34  

R$                  1.362.162,97  

R$                     534.014,28  

R$                     499.428,00  

R$                     588.294,19  

R$                     489.833,66  

R$                  2.780.303,00  

R$                     474.235,89  

R$                  3.202.140,50  

R$ 64.267.457,88  
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Além dos valores descritos acima, 

de recursos oriundos do Banco do Brasil e do Poder Judiciário, resultando em recebimento de 

orçamento recorde no ano de 2014. 

 

 

 

 

 

CRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS 

OUTROS RECURSOS 

Além dos valores descritos acima, a Secretaria da Segurança Pública receberá ainda o aporte 

de recursos oriundos do Banco do Brasil e do Poder Judiciário, resultando em recebimento de 

orçamento recorde no ano de 2014.  

 

BANCO DO BRASIL 

• R$ 42.000.000,00

FUNDO JUDICIÁRIO
(2013)

• R$ 51.839.725,59
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a Secretaria da Segurança Pública receberá ainda o aporte 

de recursos oriundos do Banco do Brasil e do Poder Judiciário, resultando em recebimento de 
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4.4. Aumento do Efetivo 4.4. Aumento do Efetivo 4.4. Aumento do Efetivo 4.4. Aumento do Efetivo 

Impacto das novas contratações no efetivo da SSP

 

Com a proximidade do fim dos processos seletivos em andamento para a contratação de 

novos Policiais Civis, Militares, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Técnico

Secretaria da Segurança Pública perceberá o 

Destaque para o concurso para a Polícia Técnico

de mais de 110% em seus quadros atuai

para 30.000 homens até o ano de 2020, baseado na Lei 17.866 de 2012.

 

  Efetivo

Polícia Civil (Total) 

Delegados 

Agentes e Escrivães 

Polícia Militar 11

Polícia Técnico-Científica 

Corpo de Bombeiros Militar 

Efetivo Total SSP 18
*Incluídos 2600 contratados do SIMVE 

**Concursos autorizados mas não oficializados
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4.4. Aumento do Efetivo 4.4. Aumento do Efetivo 4.4. Aumento do Efetivo 4.4. Aumento do Efetivo     

Impacto das novas contratações no efetivo da SSP 

Com a proximidade do fim dos processos seletivos em andamento para a contratação de 

novos Policiais Civis, Militares, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Técnico

Secretaria da Segurança Pública perceberá o aumento de 33,09% em seu efetivo to

Destaque para o concurso para a Polícia Técnico-Científica, que contribuirá com o 

de mais de 110% em seus quadros atuais e para a previsão de efetivo total da Polícia Militar 

para 30.000 homens até o ano de 2020, baseado na Lei 17.866 de 2012. 

Efetivo Nº de Concursados Efetivo com Contratações

3.104 862 3966 

341 128 469 

2.763 734 3.497 

11.964 3.780* 15.744 

529 587** 1.116 

2.806 860** 3.666 

18.403 6.089 24.492 

**Concursos autorizados mas não oficializados 
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Com a proximidade do fim dos processos seletivos em andamento para a contratação de 

novos Policiais Civis, Militares, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Técnico-Científica, a 

aumento de 33,09% em seu efetivo total. 

Científica, que contribuirá com o aumento 

s e para a previsão de efetivo total da Polícia Militar 

Efetivo com Contratações 
Variação 

(%) 

27,77 

37,64 

26,57 

 31,59 

110,96 

30,65 

 33,09 
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Situação de Goiás no Ranking Populacional em 

De acordo com dados do IBGE e relativos às projeções para o ano de 2013, Goiás ocupa a 12ª 

posição no ranking populacional, com 6.434.052 habitantes.

De acordo com dados do Anuário Brasileiro do Fórum de Segurança Pública e considerando 
as informações ali constantes e referentes ao ano de 2011, Goiás ocupava a 10ª posição no 
ranking de efetivo bruto. Com o efetivo acrescido das novas contratações, de 6.089 
servidores, subiria 02 posições, passando a ocupar o 8º lugar. 
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Situação de Goiás no Ranking Populacional em 2013: 

 

De acordo com dados do IBGE e relativos às projeções para o ano de 2013, Goiás ocupa a 12ª 

posição no ranking populacional, com 6.434.052 habitantes. 

 

De acordo com dados do Anuário Brasileiro do Fórum de Segurança Pública e considerando 
ções ali constantes e referentes ao ano de 2011, Goiás ocupava a 10ª posição no 

ranking de efetivo bruto. Com o efetivo acrescido das novas contratações, de 6.089 
servidores, subiria 02 posições, passando a ocupar o 8º lugar.  
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De acordo com dados do IBGE e relativos às projeções para o ano de 2013, Goiás ocupa a 12ª 

De acordo com dados do Anuário Brasileiro do Fórum de Segurança Pública e considerando 
ções ali constantes e referentes ao ano de 2011, Goiás ocupava a 10ª posição no 

ranking de efetivo bruto. Com o efetivo acrescido das novas contratações, de 6.089 
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Situação de Goiás no Ranking 

Trata de demonstrar o número de habitantes para cada Policial, seja Civil, Militar ou do Corpo 

de Bombeiros Militar, em cada Estado. Conforme estudo apresentado pelo Ministério da 

Justiça intitulado Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança, com dados do an

Goiás encontrava-se na 17ª Posição

menos policiais por habitante que a média dos demais entes federados. Com a realidade atual, 

nosso Estado figuraria na 7ª posição

seja, com mais policiais por habitantes que a média dos demais Estados. Melhora de 10 

posições. 

Situação do Efetivo em 2011
Estado População

1 DF 2.648.532

2 AP 698.602

3 AC 758.786

4 RO 1.590.011

5 RJ 16.231.365

6 TO 1.417.694

7 AL 3.165.472

8 RN 3.228.198

9 MS 2.505.088

10 MT 3.115.336

11 SE 2.110.867

12 PE 8.931.028

13 PB 3.815.171

14 ES 3.578.067

15 MG 19.855.332

16 SP 41.901.219

17 GO 6.080.588

18 RS 10.770.603

19 AM 3.590.985

20 BA 14.175.341

21 SC 6.383.286

22 PI 3.160.748

23 PR 10.577.755

24 CE 8.606.005

25 MA 6.714.314

26 PA 7.792.561

Média Nacional 193.402.954
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Situação de Goiás no Ranking de Número de Habitantes por Policial

 

Trata de demonstrar o número de habitantes para cada Policial, seja Civil, Militar ou do Corpo 

de Bombeiros Militar, em cada Estado. Conforme estudo apresentado pelo Ministério da 

Justiça intitulado Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança, com dados do an

17ª Posição, com valores acima da Média Nacional, ou seja, há 

menos policiais por habitante que a média dos demais entes federados. Com a realidade atual, 

7ª posição, apresentando valores abaixo da Média Nacional, ou 

seja, com mais policiais por habitantes que a média dos demais Estados. Melhora de 10 

 

Situação do Efetivo em 2011
População Efetivo Ativo Relação

26.530 100

5.718 122

4.427 171

9.017 176

16.231.365 69.429 234

6.000 236

11.845 267

11.664 277

8.868 282

10.986 284

7.199 293

29.464 303

12.360 309

11.092 323

19.855.332 61.180 325

41.901.219 128.865 325

18.607 327

10.770.603 32.745 329

10.854 331

14.175.341 39.772 356

16.858 379

7.597 416

10.577.755 24.300 435

18.675 461

10.899 616

2.904 2.683

193.402.954 597.855 323

Situação do Efetivo em 2013
Estado População

1 DF 2.789.761

2 AP 734.995

3 AC 776.463

4 RO 1.728.214

5 RJ 16.369.178

6 TO 1.478.163

7 GO 6.434.052

8 AL 3.300.938

9 RN 3.373.960

10 MT 3.182.114

11 MS 2.587.267

12 SE 2.195.662

13 PE 9.208.551

14 PB 3.914.418

15 MG 20.593.366

16 SP 43.663.672

17 RS 11.164.050

18 ES 3.839.363

19 AM 3.807.923

20 BA 15.044.127

21 SC 6.634.250

22 PI 3.184.165

23 PR 10.997.462

24 CE 8.778.575

25 MA 6.794.298

26 PA 7.969.655

Média Nacional 200.544.642
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de Número de Habitantes por Policial 

Trata de demonstrar o número de habitantes para cada Policial, seja Civil, Militar ou do Corpo 

de Bombeiros Militar, em cada Estado. Conforme estudo apresentado pelo Ministério da 

Justiça intitulado Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança, com dados do ano de 2011, 

da Média Nacional, ou seja, há 

menos policiais por habitante que a média dos demais entes federados. Com a realidade atual, 

a Média Nacional, ou 

seja, com mais policiais por habitantes que a média dos demais Estados. Melhora de 10 

Situação do Efetivo em 2013
População Efetivo Ativo Relação

2.789.761 26.530 105

734.995 5.718 129

776.463 4.427 175

1.728.214 9.017 192

16.369.178 69.429 236

1.478.163 6.000 246

6.434.052 24.492 263

3.300.938 11.845 279

3.373.960 11.664 289

3.182.114 10.986 290

2.587.267 8.868 292

2.195.662 7.199 305

9.208.551 29.464 313

3.914.418 12.360 317

20.593.366 61.180 337

43.663.672 128.865 339

11.164.050 32.745 341

3.839.363 11.092 346

3.807.923 10.854 351

15.044.127 39.772 378

6.634.250 16.858 394

3.184.165 7.597 419

10.997.462 24.300 453

8.778.575 18.675 470

6.794.298 10.899 623

7.969.655 2.904 2.744

200.544.642 603.740 332
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        SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS

                               GABINETE 

 

5.5.5.5.ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
 

 

Com empenho de esforços focados no atingimento
colaboração dos servidores da Segurança Pública do Estado, que compartilham do sentimento 
de responsabilidade social, foi possível alcançar resultados relevantes. Com a disseminação da 
nova ideologia de Gestão e com as
investimentos, buscamos resultados ainda melhores que, em última análise, traduzir
aumento da sensação de segurança e maior proteção à população goiana.

    

        

 

 

 

 

 

Aumento de 22

Aumento de 6,18% do número de 
homicídios 

 

CRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS 

ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão    

Com empenho de esforços focados no atingimento de metas e contando com a importante 
colaboração dos servidores da Segurança Pública do Estado, que compartilham do sentimento 
de responsabilidade social, foi possível alcançar resultados relevantes. Com a disseminação da 
nova ideologia de Gestão e com as notícias alvissareiras em relação a aumento de efetivo e 
investimentos, buscamos resultados ainda melhores que, em última análise, traduzir
aumento da sensação de segurança e maior proteção à população goiana. 

Previsão para 2013 

Realidade do ano de 2013 

 

       Meta para 2014 

 

 

 

 

 

* * *

Aumento de 22,27% do Número de 
Homicídios 

Aumento de 6,18% do número de 
 

Aumento de 0,61% da Taxa de 
Homicídios a cada 100.000 

habitantes

390 Homicídios a menos que a 
previsão para 2013 

Redução de 10% do Número de 
Homicídios 

257 Homicídios a menos que 2013 

 

Página  68 de 68 

de metas e contando com a importante 
colaboração dos servidores da Segurança Pública do Estado, que compartilham do sentimento 
de responsabilidade social, foi possível alcançar resultados relevantes. Com a disseminação da 

notícias alvissareiras em relação a aumento de efetivo e 
investimentos, buscamos resultados ainda melhores que, em última análise, traduzir-se-ão em 

da Taxa de 
Homicídios a cada 100.000 

habitantes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


