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Apresentação

Prosseguindo com a prática de prestação de contas

sobre o trabalho realizado ao longo da atual administração, apresentamos o

Relatório de Gestão do ano de 2014, a exemplo do que foi feito no ano

anterior.

Um diferencial deste documento em relação àquele é a

ênfase em relação à demonstração da sistematização existente entre os

Programas, Projetos e Ações atualmente em execução na Secretaria da

Segurança Pública.

Em linhas gerais, toda a Gestão é orientada para resultados, tendo Princípios

Gerais e Objetivos Políticos bem definidos e em completo alinhamento com o Planejamento

Estratégico desta Secretaria, bem como com o Plano Plurianual e o Programa de Governo. Essa

cautela demonstra a seriedade com que as ações são planejadas e executadas e externa a intenção

de perenidade e continuidade da Política Pública adotada, militando a favor da superação da já

ultrapassada ideia de rompimento de Gestão quando da substituição dos gestores.

Essa mentalidade de Gestão é a mesma que vem sendo aplicada pelo Governo

do Estado que, confiante nos passos que vem sendo dados em direção ao avanço da Segurança

Pública em Goiás, prepara a integração desse trabalho às demais Políticas Públicas estaduais que

relacionam-se à matéria mediante a inserção de todas estas ações dentro do “Programa GOIÁS

COM VIDA”, sob a coordenação direta do senhor Governador Marconi Ferreira Perillo Júnior,

refletindo o compromisso e esforço na prestação de Segurança Pública de qualidade para os

goianos.

Joaquim Cláudio Figueiredo Mesquita

Secretário da Segurança Pública de Goiás
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1. Princípios Gerais:

Princípios Gerais são aqueles que servem a orientar todo o Planejamento e a

execução das ações por parte da Secretaria. Para o alcance dos Objetivos Políticos, que são aqueles

que são buscados pela execução da Política Pública de Segurança, vários Programas, Projetos e

Ações vem sendo desenvolvidas, estando todos em plena concordância com esses Princípios.

Estruturação

Integração

Inteligência
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2. Objetivos Políticos:

Conforme consta do Plano Estratégico elaborado pela Secretaria da Segurança

Pública, são objetivos da pasta os que abaixo seguem e que, conforme percebe-se, estão

intimamente relacionados à sua Missão, qual seja, a de promover Segurança que contribua para a

pacificação social em território goiano.

 Aumentar a confiança da população em relação às

Instituições de Segurança Pública;

 Proporcionar maior segurança à população;

 Reduzir os índices de criminalidade.

Objetivos

Aumentar a confiança
da população nas

Instituições de
Segurança Pública

Proporcionar maior
segurança para a

população
Reduzir os índices de

criminalidade
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3. Programas desenvolvidos:

A fim de buscar o alcance dos Objetivos Políticos e considerando-se os

Princípios Gerais, temos os seguintes Programas:

Inteligência

Articulação

Tecnologia

Integração

Metodologia

Partilha de Responsabilidades

Aproximação com a População

Estruturação

Recomposição, Valorização e
Capacitação do Efetivo

Estruturação Física

Estruturação Material e Tecnológica
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INTEGRAÇÃO
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I. Integração:

A prestação adequada de Segurança Pública deve ser realizada mediante o

concurso de ações, tanto das forças policiais que fazem parte da pasta, quanto dos demais órgãos

que possam auxiliar na consecução dos fins a que se destina e dependem sobremaneira do apoio e

participação da população. Assim, a Integração, em todos os seus aspectos, vem sendo buscada,

incentivada e valorizada.

a. Metodologia:

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 Estado na estabilização de índices de criminalidade, em especial, na

redução da tendência de crescimento dos Homicídios em Goiás.

Espelhado nas melhores práticas nacionais e internacionais de defesa do

cidadão mediante a prestação adequada de segurança, instituiu critérios para o estabelecimento de

objetivos comuns e incentivo ao alcance de metas que, para sua consecução, vão do planejamento

de ações e empenho racional de recursos humanos e materiais até a redução de violência e

criminalidade, passando pela aproximação com a população e fomento a ações de atenção e

prevenção social.

Para tanto, organizou o Estado em regiões administrativas, por meio de

critérios espaciais e de concentração de criminalidade, no interior das quais as forças de segurança

atuam de forma conjunta, lideradas por Delegados e Comandantes determinados, e contando com
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áreas de atribuição coincidentes, o que facilita sobremaneira a integração há tempos buscada em

nosso país.

As Regiões Integradas de Segurança Pública (RISPs) são áreas delimitadas

territorialmente e que, em Goiás, coincidem com as Delegacias e Comandos Regionais. No interior

de cada uma delas há as Áreas Integradas de Segurança Pública (AISPs), que são frações menores

delimitadas por critérios técnicos, como população e Índices de Criminalidade, podendo coincidir

com a área de um município, no caso daqueles de maior porte e complexidade criminal, ou agregar

vários outros menores.
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Observatório de Segurança:

Com o intuito de garantir transparência, confiabilidade e rapidez na

contabilização e divulgação das estatísticas de criminalidade do Estado, foi criado o

Observatório de Segurança pela conversão da já criada Gerência de Análise de Informações.

Somente no ano de 2013, mais de R$ 1.100.000 (um milhão e cem mil reais) em reformas das

instalações, aquisição de mobiliários e equipamentos, softwares e formação de pessoal, passa a

contar com meios adequados ao exercício de atividade de grande relevância no âmbito da

Segurança Pública. Além disso, mediante convênio com Instituições de Pesquisa e Ensino, passa a

contar com corpo de estudiosos que serão responsáveis pela Coordenação de Pesquisa Acadêmica,

responsável por desenvolver pesquisas das políticas públicas e seus reflexos no cotidiano social, o

que será revertido em benefícios à população.

Transparência, confiabilidade e rapidez
na divulgação de indicadores de

criminalidade.
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Inteligência Estratégica

A fim de auxiliar a tomada de decisões, a Secretaria da Segurança Pública, por

meio da Superintendência de Inteligência, vem subsidiando a pasta por meio de trabalhos técnicos

direcionados à apresentação de diagnósticos fundamentados em estudos e análise estatísticas.
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b. Partilha de Responsabilidades:

GTCRIm:

Ciente da necessidade de ampliação do espectro considerado tradicionalmente

para as ações de Prevenção à Violência, foi criado oficialmente por meio de Decreto, o Grupo de

Trabalho de Apoio às Ações de Controle e Redução da Criminalidade em Goiás - GTCRim, dentro

do programa Goiás Cidadão Seguro. A meta é reduzir, no prazo de um ano, 10% dos homicídios

em Goiânia. Para alcançar esse objetivo representantes de mais de dez órgãos estaduais integram o

projeto. As ações do grupo multissetorial serão desenvolvidas em 15 bairros da capital onde se

concentra a maioria dos assassinatos, as chamadas manchas quentes de criminalidade e incluem as

áreas de Saúde, Educação, Mobilidade Urbana e outras, reforçando as ações de segurança

com ações sociais.
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GGIM – Gabinetes de Gestão Integrada nos Municípios Goianos:

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 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 formalidades

exigidas para o funcionamento dos Gabinetes nos municípios.

CEPAZ – Comitê Estadual para Pacificação Social do Estado de Goiás

Criado com a competência para coordenar o processo de elaboração do Plano

estadual para Pacificação Social, o CEPAZ promoverá a elaboração e proposição de estudos e

pesquisas, bem como incentivará campanhas para a promoção da cultura de paz, com vistas à

sensibilização e despertar da população para a importância dessa cultura na construção da

cidadania.

Consolidação do Gabinete de Gestão do Entorno:

Mediante a realização de investimentos e apoio às ações de segurança

realizadas na região, o Gabinete de Gestão do Entorno consolida-se como unidade de gestão de

Segurança Pública. Atenção especial foi dada à região no ano de 2014, com remessa de 362 novos

Policiais Militares do SIMVE e repasse de mais de R$ 51.000.000,00 (cinquenta e um milhões)

para reestruturação e reaparelhamento.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS
GABINETE

15

Comissão de Conflitos Fundiários

Coordenada pela Superintendência Executiva da Secretaria de Segurança

Pública, a Comissão é formada por representantes de várias Instituições relacionadas à Proteção e

Defesa de Direitos Humanos e questões agrárias, como a Comissão de Direitos Humanos da OAB-

GO (CDH); Ouvidoria Agrária Nacional do Ministério do Desenvolvimento Agrário (OAN/MDA);

da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR); das Polícias Civil e

Militar; do Núcleo Agrário do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO); da

Superintendência de Direitos Humanos de Goiás; do Instituto Nacional de Colonização e Reforma

Agrária (INCRA); do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST); Federação da

Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG); e Comissão Pastoral da Terra Regional Goiás (CPT/GO)

e tem por atribuição busca de soluções pacíficas para a solução de problemas agrários sem colocar

em risco os componentes dos órgãos de segurança e primando pelo respeito aos direitos humanos e

à ordem pública.

Em todos os casos que interviu a partir de
sua criação, a CCF garantiu desocupações

pacíficas no Estado de Goiás.
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c. Aproximação com a População:

Gerência de Integração Polícia Comunidade – GIPC

A Gerência de

Integração Polícia Comunidade é uma

gerência da Secretaria da Segurança Pública

(SSP) responsável por sugestionar a

formulação de políticas públicas quanto à

difusão da filosofia de Polícia Comunitária

através da coordenação de cursos de capacitação, programas de prevenção, seminários, reuniões,

medição de conflitos etc..

Polícia Comunitária:

Através de ações coordenadas, policiais

militares realizam patrulhamento de interação focados no

contato direto com o cidadão. Tratando-se do que há de mais

atual em matéria de ação de Segurança Pública no mundo,

tem por ideologia a aproximação e integração entre Polícia e

Comunidade como principal estratégia de controle e redução

da violência e criminalidade e consequente aumento da

Sensação de Segurança. Reforçam esta diretriz Projetos como o RONDA-QUARTEIRÃO,

VIZINHANÇA SOLIDÁRIA, PATRULHA CICLÍSTICA.
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Reuniões Comunitárias:

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

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

isto sem mencionar as várias agendas com comitivas que semanalmente são recebidas pelo titular

da pasta e sua assessoria na sede da SSP.

CONSEG's – Conselho Comunitário de Segurança e Direitos Humanos:

A definição de CONSEGS se

encaixa perfeitamente à orientação do art. 144

da Constituição Federal do Brasil, quando diz

que a preservação da ordem pública é dever do

Estado, porém, direito e responsabilidade de

todos. Contudo, a ideia do Conselho

Comunitário de Segurança surgiu para criar um

espaço onde todos poderiam se reunir e pensar

estratégias de enfrentamento dos problemas de

segurança, tranquilidade e insalubridade da comunidade, orientados por uma filosofia de polícia

comunitária.
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Fortalecimento da REDE DE APOIO A SEGURANÇA (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 fato

criminoso, os integrantes da Rede deve

solicitar a atuação da PMGO.

Integram a RAS:

Taxistas, moto taxista, hotéis e motéis.

Síndicos e porteiros de edifícios e demais

condomínios. Vigilantes, entregadores em geral. Guarda Municipal, plantonistas de hospitais.

Lavadores de Carros e vigias de carros (flanelinhas). Camelôs, ambulantes em geral. Frentistas,

discentes e docentes de Faculdades. Motoristas de ônibus.

PROERD - Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência:

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.
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Projeto Escola Sem Drogas

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

1993 com o objetivo 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

eventos são as ferramentas utilizadas pelos voluntários para sensibilizar os jovens.

Bombeiro Mirim

Contribui na formação das crianças e adolescentes utilizando como referência

valores de cidadania e civismo, como: ética, respeito à pluralidade cultural, valorização e

preservação do meio ambiente, compromisso com as ações básicas de saúde, orientação sexual e

inserção do aluno no mundo globalizado de forma consciente e crítico-transformador.
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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).

Diante do sucesso referente à qualidade do ensino oferecido e do consequente

aumento da demanda por vagas, o número de unidades teve de ser aumentado. Inicialmente

contando com 06 (seis) colégios, atualmente o Estado conta com 19 (dezenove) escolas

administradas pela Polícia Militar.

Aumento de 300% no Número de
Colégios Militares em Goiás
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Plano Estadual de Segurança Comunitária por Quadrantes:

Inspirado em experiências bem sucedidas de outros países, o Plano Estadual

de Segurança Comunitária por Quadrantes foi iniciado por regiões em que constatou-se haver

maior concentração de criminalidade e, a partir da definição de equipes que a cada uma dessas

áreas se vincula, serão realizadas ali atividades de patrulhamento que prezam pela aproximação dos

policiais com as pessoas que ali residem ou exercem suas atividades.

A grande inovação está no processo de setorização, onde o quadrante deixa de

ser o menor espaço geográfico e surge unidade ainda menor, a quadra, equivalente a cerca de 10

(dez) quarteirões que passam a ser percorridos a pé. Muito mais do que a simples divisão de

territórios, propõe-se a transformar a metodologia de trabalho das Polícias, abandonando a

reatividade e avançado em direção à prevenção da ocorrência de crimes, com uso de inteligência,

privilegiando a proteção da comunidade e garantindo que as pessoas que encontram-se em cada

uma dessas áreas menores possam ser protegidas pelos policiais que ali trabalham e que se sintam

efetivamente seguras.

Outra inovação é a possibilidade desses patrulheiros poderem registrar seus

atendimentos em conformidade com o POP (Procedimento Operacional Padrão) e aproveitando-

se dos recursos tecnológicos já disponíveis pela Secretaria da Segurança Pública, contribuindo para

a produção de informações que servirão de base para a tomada de decisões.
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INTELIGÊNCIA
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II. Inteligência:

c. Articulação:

Construção do Centro de Integrado de Inteligência Comando e Controle

da SSP:

O Centro Integrado de Inteligência Comando e Controle (CIICC) será um dos

mais modernos centros de monitoramento de atividades de segurança do país, fazendo o controle

operacional e auxiliando na missão de proteção da sociedade e repressão à criminalidade recebendo

as imagens das câmeras instaladas na Capital e reunindo integrantes das forças policiais do Estado

que, de forma efetivamente integrada, poderão realizar trabalho de maior eficiência e efetividade à

população.

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 instalação na cidade de

Goiânia, assim como o controle de presos do regime semi-aberto e outras medidas protetivas.
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Ação Integrada de Divisas

A Secretaria da Segurança

Pública e Justiça de Goiás (SSPJ-GO),

por meio da Superintendência de

Inteligência, lançou a Ação Integrada de

Divisas. O programa visa a integração de

ações para a repressão ao crime nas

regiões de divisas, com foco no uso da

inteligência e intercâmbio de informação

entre as forças policiais.

Procarga

Com o objetivo específico de

combater as modalidades criminosas que intentam o

veículo automotor com carga em transporte no

estado de Goiás, deseja fomentar e congregar

esforços dos órgãos e agentes públicos imbuídos da

missão de prevenir e reprimir o furto, roubo,

apropriação indébita e a receptação de carga e

valores no Estado goiano.
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d. Tecnologia:

Reaparelhamento da área de inteligência da SSP:

Com investimentos realizados na

aquisição de equipamentos no ano de 2013, o setor de

Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e das

forças policiais insere-se no rol daquelas que possuem a

mais moderna tecnologia a favor da prevenção e

repressão da violência e criminalidade do país.

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.

Destaque para duas das novas soluções adquiridas para esta

área, que seriam a Plataforma de Interceptação Telemática e a

Ampliação da Plataforma de Interceptação Telefônica, que

vão otimizar as investigações de crimes pela Polícia Civil.
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Projeto Goiás Biométrico1:

Com investimento de R$ 33.800.000 (trinta e três

milhões e oitocentos mil reais), o Projeto Goiás

Biométrico vai contribuir para o aumento de 40% na

elucidação de crimes e reduzir o tempo de emissão de

carteiras de identidade de 60 dias para até três dias

(capital) e até cinco dias (interior). O Projeto consiste

em moderno sistema de identificação criminal e civil

do cidadão e permitirá a  unificação da base de dados

de pessoas de todo o Estado.

O cidadão que for tirar o

primeiro documento já fará automaticamente o cadastramento biométrico. Os cadastros civis

(carteiras de identidade) existentes serão digitalizados. O mesmo ocorrerá em relação aos dados

criminais. Goiás, juntamente com MS, RS e o DF, serão as únicas unidades da Federação a

possuírem um AFIS com capacidade para processamento civil e criminal. Atualmente, somente 11

estados possuem o sistema AFIS implantado. Por serem produtos do mesmo fornecedor, a

integração biométrica entre DF e MS poderá ser imediata. Diversos crimes envolvendo as divisas

poderão ser solucionados. Em termo de capacidade, o AFIS de Goiás será o maior do País, com

capacidade para registros civil e criminal. Considerando apenas o registro civil, é o segundo maior

do Brasil, logo após São Paulo, que possui sistema com capacidade para 18 milhões de pessoas.

1 http://www.ssp.go.gov.br/noticias/ssp-divulga-balanco-de-acoes.html
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Projeto Olho Amigo:

Contando com 150 (cento e cinquenta) câmeras de videomonitoramento já em

funcionamento, o Projeto Olho Amigo aguarda a instalação de outras 517 (quinhentas e dezessete)

unidades até o fim do corrente ano e, por meio de convênios com Instituições parceiras como a

RMTC, FIEG e outras, recebe imagens de câmeras da iniciativa privada que podem ser solicitadas

a qualquer momento em benefício da Segurança Pública.

Criação do GESCOP:

Avanço do sistema SISCOP, o GESCOP é um sistema moderno de gestão para

o acompanhamento em tempo real de efetivo, viaturas, ocorrências e incidências criminais,

permitindo o emprego racional de recursos humanos e materiais para maior efetividade do trabalho

policial.
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Tornozeleiras Eletrônicas:

Tendo sido adquiridas 4.000 (quatro mil unidades) pela Secretaria da

Segurança Pública, 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 restritivas de direitos.

Atualmente já há 1.600 (mil e seiscentos) reeducandos sendo monitorados pela

tecnologia e o restante das unidades aguarda decisão judicial para que possam ser efetivamente

utilizadas pela população carcerária que atenda às condições legais para tanto.
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Tecnologia em benefício da população:

Merece destaque a recente criação do I9X, aplicativo para aparelhos de

telefonia móvel que permite o rápido acionamento da Polícia Militar em casos de emergência e

acompanhamento, em tempo real, do deslocamento da viatura com previsão do tempo de chegada.

Goiás é o Primeiro estado do país a disponibilizar esta tecnologia.

O aplicativo IX9 permite o rápido acionamento de apoio policial e

acompanhamento, em tempo real, do deslocamento da viatura e previsão de tempo de chegada.
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ESTRUTURAÇÃO
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III. Estruturação:

Apesar da queda de 1% dos investimentos da União com a Função Segurança

Pública, os Estados aumentaram o investimento na mesma área em 3%, mesmo percentual de

aumento registrado pelos Municípios.

Investimentos da União em Segurança Pública

UF 2012 2013 Variação %
Goiás  R$ 8.367.322.921,39  R$ 8.270.903.209,92 -1%

Investimentos dos Estados em Segurança Pública

UF 2012 2013 Variação %
Goiás  R$ 47.692.694.396,47  R$ 49.266.559.130,29 3%

Investimentos dos Municípios em Segurança Pública

UF 2012 2013 Variação %
Goiás  R$ 3.481.845.028,88  R$ 3.595.887.568,90 3%

Considerando que não é possível a realização de Segurança Pública sem que

haja estrutura mínima para o desenvolvimento das atividades, Goiás vem investindo nesta área.

Conforme dados revelados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, com relação à despesa

per capita realizada com a Função Segurança Pública, Goiás vem apresentando crescimento

constante nos últimos 06 (seis) anos.
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Considerando-se que os Estados, em seu conjunto, registraram aumento de 3%

nos investimentos, o aumento realizado por Goiás,  da ordem de 32,25%,  representa 1.075%
dessamédia, ou seja, mais que o dobro.

Considerando-se os valores de investimentos empenhados até a data de

01.01.2015, conforme  dados  da  Superintendência  de  Gestão  e  Finanças  da  Secretaria  da 

Segurança temos que o Estado já investiu R$ 2.019.534.197,17 (dois bilhões, dezenove milhões, 

quinhentos  e  trinta  e  quatro  mil,  cento  e  noventa  e  sete  reais  e  dezessete  centavos),  o  que 

representa  aumento da ordem de 32% em relação ao ano anterior.
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Em matéria de Estruturação, esta Secretaria desenvolveu ações em três frentes

distintas:

a. Ampliação, Valorização e Capacitação de Efetivo:

a.1. Ampliação do efetivo:

Concursos Públicos:

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 Secretaria da Segurança Pública perceberá o aumento de 38,12% em seu efetivo

total. Destaque para o concurso para a Polícia Técnico-Científica, que já encontra-se com edital

publicado, que contribuirá com o aumento 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. Nos últimos 04 (quatro) anos, foram contratados mais de 4.700 servidores.

*Incluídos os SIMVE

Nos últimos 04 anos foram
contratados 4.769* servidores.
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De acordo com os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Goiás

estaria em boa colocação em relação aos demais entes federados, já que, sendo o Estado que possui

a 12ª maior população, sua classificação em posições melhores que está o colocariam em posição

de vantagem.

Com relação ao efetivo total da Polícia Militar, Goiás ocupa a 11ª posição

em relação aos demais entes federados. Diga-se que este número não contempla os voluntários do

SIMVE que somam mais 2.600 (dois mil e seiscentos) homens e que colocariam Goiás na 9ª

posição.

Efetivo das Polícias Militares

Efetivo Total da Polícia Militar Posição de Goiás no Ranking

Goiás 14.612* 9º
*Incluídos os 2.600 SIMVE

Com relação ao efetivo do Corpo de Bombeiros Militar, Goiás encontra-se na

7ª posição, ou seja, é o 7º Estado com maior efetivo do país.

Efetivo do Corpo de Bombeiros Militar

Efetivo Total do Corpo de Bombeiros Posição de Goiás no Ranking

Goiás 2.683 7º

No que tange à Polícia Civil, Goiás encontra-se na 10ª posição em relação aos

demais Estados, ou seja, é o 10º Estado com maior efetivo do país.

Efetivo da Polícia Civil

Efetivo Total da Polícia Civil Posição de Goiás no Ranking

Goiás 3.238 10º
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Consolidação do SIMVE:

Mediante a inserção de egressos do Serviço Militar aos quadros da Polícia

Militar, houve aumento de 2.100 (dois mil e cem) homens empregados no patrulhamento do

Estado, contribuindo para a prevenção à violência e criminalidade. Até o início de 2015, outros 500

(quinhentos) homens reforçarão essas atividades.
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a.2. Valorização do Efetivo:

Valorização Profissional:

Como forma de reconhecimento aos trabalhos que prestam e de incentivo e

motivação à continuidade do avanço em matéria de Segurança Pública, foram realizadas

reestruturações nas carreiras das forças policiais e promoções, além de readequações salariais que

colocam os servidores da Secretaria da Segurança Pública de Goiás entre aqueles com os melhores

subsídios do país.

No quesito remuneração inicial e final, a Polícia Militar e o Corpo de

Bombeiros Militar estão entre as mais bem pagas do país.

Remuneração Inicial Bruta - Polícia Militar

Coronel Tenente Coronel Major Capitão Soldado

No Corpo de Bombeiros Militar a posição é ainda melhor. Os soldados da

corporação ocupam a 3ª posição no ranking de subsídios e os Coronéis ocupam a 5ª posição.

Remuneração Inicial Bruta - Corpo de Bombeiros

Coronel Tenente Coronel Major Capitão Soldado

Goiás R$ 15.561,78 R$ 14.027,52 R$ 12.602,85 R$ 11.024,97 R$ 3.276,58
Posição de Goiás
no Ranking 5º 5º 4º 4º 3º

Na Polícia Militar, o subsídio de um Soldado é considerado o 2º maior do

Brasil e o de Coronel é o 3º. Destaque para os Capitães de Polícia Militar que ocupam a 2ª posição

no país no ranking de subsídios.

no Ranking 3º 3º 2º 2º 2º

17.109,76 15.422,87 13.121,65 12.121,65Goiás R$ R$ R$ R$ R$ 
Posição de Goiás

3.602,51

3.602,51
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Com relação à Polícia Civil, Goiás encontra-se na 11ª posição em relação ao

subsídio inicial de Agentes e Escrivães de Polícia e em 13º no subsídio inicial de Delegados de

Polícia.

Remuneração Inicial Bruta - Polícia Civil

Delegado Agente/Escrivão

Bônus por apreensão de armas de fogo:

Prevista por

meio da Lei 17.881/2012,

regulamentada por meio do Decreto

7.872/2013 e efetivada mediante a

Portaria 0207/2014, o Bônus por

Apreensão de Arma de Fogo passou,

a partir do mês de fevereiro do

corrente ano, a ser pago aos Policiais

goianos, com a finalidade de

incentivo e motivação aos servidores

da SSP.

3.602,51

Goiás R$ 10.126,11 R$ 3.978,19
Posição de Goiás no Ranking 13º  º8
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a.3. Capacitação e Aperfeiçoamento do Efetivo:

Ciente da importância da capacitação e aperfeiçoamento do efetivo tem levado

a Secretaria da Segurança Pública a investir progressivamente no setor. Aliado à realização de

cursos presenciais, ao incentivo aos estudos tem sido efetivo e já vem gerando resultados positivos.

No Estado de Goiás há atualmente a obrigatoriedade de inclusão da disciplina

Direitos Humanos em todos os cursos de Formação de novos policiais que ingressem em qualquer

das forças da Secretaria da Segurança Pública. A mesma regra é mantida para os cursos de

Aperfeiçoamento Funcional que habilitam os servidores a concorrer às vagas para promoção de

uma classe à imediatamente superior.

Além disso, o Programa de Pagamento de Bônus por Resultados instituído de

maneira pioneira para os Delegados de Polícia Civil prevê, em sua Lei de criação, que é requisito

para o recebimento da bonificação a frequência, a cada quadrimestre de avaliação, a cursos que

tenham ênfase em Direitos Humanos.

Líder na realização de cursos à distância

Recentemente o Ministério da Justiça, por meio do coordenador geral da Rede

EAD SENASP, reconheceu a Secretaria da Segurança Pública de Goiás como a líder na

realização de cursos à distância em 2014, com mais de 42.000 (quarenta e duas mil) matrículas

somente no corrente ano. Mais de 70% dos servidores da pasta estão cadastrados e a média de

cursos frequentados é de sete por pessoa. Considerando-se o total de capacitações como esta entre

os anos de 2011 e 2014, Goiás já realizou 151.861 (cento e cinquenta e uma mil, oitocentas e

sessenta e uma).
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Qualificação Superior

Além dos cursos regularmente oferecidos pela Secretaria da Segurança

Pública, alguns merecem destaque por agregar qualificação diferenciada aos servidores.

CURSOS

A
lu

no
s

C
ar

ga
H

or
ár

ia

Curso de Pós-Graduação Lato sensu em Altos Estudos de Segurança Pública - CAESP
(Convênio UEG)

48 390

Curso de Inglês Básico - Parceria com SECTEC/PRONATEC 64 160
Curso de Inglês Intermediário - Parceria com SECTEC/PRONATEC 25 160
Curso de Inglês para Serviços Turísticos - Parceria com SECTEC/PRONATEC 33 180
Curso de Pós-Graduação lato sensu em Docência do Ensino Superior (Convênio SENASP/MJ) 40 400
Curso de Pós-Graduação lato sensu em Análise Criminal (Convênio SENASP) 40 400
Curso de Pós-Graduação lato sensu em Gestão Organizacional (Convênio SENASP) 40 400
Curso de Pós-Graduação lato sensu em Gestão Pública (Convênio SENASP) 40 440
Curso de Capacitação em Direitos Humanos para Docentes - Turma 1 36 80
Curso de Capacitação em Direitos Humanos para Docentes - Turma 2 30 80
Curso de Capacitação em Direitos Humanos para Docentes - Turma 3 40 80

436 2770

* Incluídos os EAD

152.297* servidores
capacitados em 04 anos.
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a.4. Repressão Qualificada:

Cientes das especificidades de algumas modalidades criminosas e da

necessidade de criação de estruturas específicas para a adequada prevenção a crimes, a Secretaria

da Segurança Pública investiu na especialização de parte de seu efetivo criando Delegacias, Grupos

e Comandos especializados.

Crime Organizado:

Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas:

A DRACO tem como atribuições

planejar, coordenar e executar as

atividades de polícia judiciária, de

apuração, prevenção e repressão das

infrações penais praticadas por quadrilhas

especializadas e organizações criminosas.

Sob determinação do Delegado Geral da

Polícia Civil, cabe também à DRACO

apurar crimes praticados por organização criminosa que sejam ou tenham sido objeto de

investigação por Comissão Parlamentar de Inquérito; apoiar e participar de atividades policiais e

investigações desenvolvidas por instituições policiais de outras unidades da Federação, que visem à

neutralização e repressão de quadrilhas especializadas e organizações criminosas; dar proteção a

policiais civis e autoridades dos órgãos do Estado de Goiás e da União que estejam sendo coagidos

ou expostos a grave ameaça.

Além disso, a DRACO deverá articular-se com as demais unidades policiais congêneres,

objetivando troca de informações, apoio operacional necessário ao desempenho de suas atividades

e aperfeiçoamento dos métodos e das técnicas aplicados no exercício de suas atividades e ainda,
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avaliar e executar proteção pessoal a autoridade judicial e membro do Ministério Público,

conforme a Lei federal nº 12.694, de 24 de julho de 2012.

A DRACO substituiu o GERCO, Grupo Estadual de Repressão ao Crime

Organizado, que funcionava provisoriamente em outras unidades policiais. A nova estrutura

policial materializou um sonho antigo da Polícia Civil, que era o de criar uma estrutura específica e

definitiva para combater ações criminosas organizadas no Estado de Goiás.

Crimes de Homicídio:

DIH e GIHs

A fim de auxiliar nos trabalhos da

Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios, os

Grupos de Investigação de Homicídios que atuam nas

Delegacias Regionais de Goiás foram fortalecidos.

Divisão de Pessoas Desaparecidas

Com o intuito de otimizar os trabalhos a respeito do

desaparecimento de pessoas em Goiás, foi criada, na estrutura da

Delegacia de Investigação de Homicídios de Goiás, a Divisão de

Pessoas Desaparecidas, com efetivo e recursos próprios para a

realização das investigações a respeito dos casos de pessoas que

desaparecem, sem que haja indícios da prática de crimes diversos.
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Crimes de Tráfico Ilícito de Entorpecentes

DENARC e GENARCs

Aliado ao reforço à Delegacia Estadual de

Repressão a Narcóticos, houve investimento de recursos

humanos e materiais nos Grupos de Repressão a

Narcóticos de todo o Estado – GENARCs, que tem

atribuição para a repressão no interior do Estado.

Crimes contra o Patrimônio

GEPATRI

Com a finalidade a poiar cada uma das

Regionais de Polícia Civil existentes no interior, tendo como

foco principal a repressão a crimes patrimoniais de maior

monta, foram criados os Grupos Especiais de Repressão a

Crimes contra o Patrimônio - GEPATRI

Crimes Rurais e de Divisas:

Grupo de Repressão a Crimes Rurais e de Divisas

O grupo tem a missão de investigar

quadrilhas e bandos que estão agindo nas propriedades

rurais, bem como para identificar e prender quadrilhas que

estão entrando em Goiás, oriundas de outros Estados.
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Grupos Táticos

Polícia Civil

GT3

Tratando-se do Grupo Tático da Polícia

Civil, a quem incumbe a realização de operações de alto risco que

envolvam a Polícia Civil, o GT3 vem recebendo investimentos

em recursos humanos e materiais, além de cursos requentes para

aperfeiçoamento de suas atividades.

Polícia Militar

ROTAM

O Batalhão das Rondas Ostensivas

Táticas Metropolitanas desempenha importante papel na

realização de patrulhamento. Vem recebendo importantes

investimentos e treinamento de seu pessoal.
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GRAER

O grupamento de Rádio Patrulha Aéreo auxilia

sobremaneira nas atividades de patrulhamento fazendo a cobertura

aérea do Estado.

COE

Com atribuição para a participação em

ocorrências de alta periculosidade, o Comando de Operações

Especiais foi alçado à categoria de Companhia

Independente.

GIRO

O Grupo de Intervenção Rápida e

Ostensiva da Polícia Militar é formado por equipes que

utilizam motocicletas para atender ocorrências de grande

importância, como assaltos e sequestros.
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CHOQUE

O Batalhão de

Polícia Militar de CHOQUE é mais

uma das unidades especializadas à

disposição da Secretaria da

Segurança Pública para auxiliar na

repressão de crimes.

COD - Comando de Operações de Divisas

Com a atribuição de

patrulhamento das divisas do Estado visando a

repressão ao tráfico de drogas, contrabando e a

saída de veículos, foi criado na estrutura da

Polícia Militar, o Comando de Operações de Divisas. Além das rodovias estaduais, que são monitoradas

durante 24 horas por dia, a Polícia Militar realiza bloqueios em estradas vicinais, nos locais mapeados

onde ocorrem todas as rotas de fuga.

Patrulha Rural

A fim de garantir maior segurança às áreas rurais

do Estado, o fortalecimento da Patrulha Rural é

preocupação da Secretaria da Segurança Pública.

Atualmente contando com 100 (cem) viaturas, realiza as

atividades de patrulhamento em rotas pré-determinadas de

acordo com estudos a respeito das manchas criminais.
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b. Estruturação Física:

PDDQD2:

Foi instituído, no âmbito da Secretaria da Segurança Pública, o Programa

Estadual Dinheiro Direto nos Quartéis e Delegacias (PDDQD), com o objetivo de prestar

assistência financeira, em caráter suplementar, às Delegacias de Polícia Civil, Unidades da Polícia

Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e Unidades da Polícia Técnico-Científica, bem como às

respectivas regionais, mediante repasses para manutenção e pequenos investimentos, destinados à

cobertura de despesas correntes e de capital, para construção, reforma e ampliação das Unidades, e

às Academias, visando ao desenvolvimento de projetos de ensino e pesquisa, já tendo sido

disponibilizados R$ 4.000.000 (quatro milhões) e com a previsão de recebimento de mais R$

4.000.000 (quatro milhões) para a extensão do Programa.

2 http://www.ssp.go.gov.br/pddqd/programa-dinheiro-direto-nos-quarteis-e-delegacias.html

R$ 8.000.000 para
reformas de unidades

policiais
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Academia de Polícia Civil:

Em fase final de construção, o novo prédio

da Academia de Polícia Civil de Goiás representa um

investimento de R$ 7 milhões. A aquisição de móveis e

equipamentos para o pleno funcionamento da academia

está em fase de licitação, já com R$ 2 milhões de

recursos em caixa. Construída numa área de 23 mil m²,

no Jardim Bela Vista, em Goiânia, a Academia de Polícia Civil Antônio Gonçalves Pereira dos

Santos terá capacidade para receber cerca de 1,2 mil alunos por dia.

Construção do novas unidades prisionais:

Além da construção do Centro de Triagem com

212 (duzentas e doze) vagas - que permitirá o fim da

acomodação de presos em Delegacias de Polícia –

também encontram-se em construção unidades

prisionais nas cidades de Anápolis, Águas Lidas,

Formosa e Planaltina que, juntas, somam 1.032 (mil e

trinta e duas) vagas, o que contribuirá para a melhoria do sistema prisional do Estado, permitindo a

adequada ressocialização dos presos e maior segurança à população. Mediante a parceria com

Organizações Sociais, nos moldes do que já ocorre com a área de Saúde em Goiás, a prestação de

assistência jurídica, à saúde, educacional, social e terapia ocupacional será deixada a cargo de

profissionais, permitindo melhora na ressocialização dos reeducandos.

1.032 novas vagas.
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PPP na construção do novo Presídio Odenir Guimarães:

Com capacidade para 1.600 (mil e seiscentas) vagas, o novo Presídio Odenir

Guimarães será construído mediante Parceria Público Privada que permitirá que sejam aplicadas as

mais modernas práticas em matéria de gestão de sistema prisional, ficando a cargo do Estado, a

fiscalização do cumprimento de pena, enquanto que à iniciativa privada serão transferidas as

responsabilidades de construção, manutenção e operação da estrutura física.

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em relação ao

déficit de vagas no sistema prisional, Goiás percebeu recuo de 1,67%. Interessante notar que

apenas 08 (oito) Estados conseguiram redução neste indicador, estando Goiás entre eles com

aumento considerável do número de vagas, da ordem de 3,82%.

2012 2013 2012 2013

7.494 7.780 4.367 4.294

3,82 -1,67

Vagas existentes Déficit de vagas
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Novas bases da Polícia Militar

Foram investidos cerca de R$ 7 milhões com as obras de construção e

aparelhamento das novas bases operacionais da Polícia Militar. Os recursos são dos governos

federal e estadual. Já as áreas foram disponibilizadas pelos municípios. As estruturas foram

padronizadas e personalizadas com o manual de identidade visual adotado pela Polícia Militar de

Goiás.

Inauguração da Unidade Operacional do Corpo de Bombeiros de

Goiatuba:

A área que foi doada pela

Prefeitura está passando por reforma e adaptação para

receber os militares e viaturas da corporação e o início

das atividades deve ocorrer em breve. Bombeiros e

alunos trabalharam nas obras da unidade, que vai

atender também municípios vizinhos e distritos. O

Destacamento Bombeiro Militar (DBM) de Goiatuba

será vinculado ao 6º Batalhão Bombeiro Militar de Itumbiara, sob comando do tenente coronel

Ronaldo Carossi Ferreira.
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Reforma e ampliação dos IMLs

Depois da construção dos novos prédios do Instituto Médico Legal e do

Instituto de Criminalística da Capital, e a fim de permitir maior agilidade na realização dos

trabalhos e melhoria no atendimento à população, os Institutos Médicos Legais do interior estão

sendo reformados e ampliados. As unidades de Aparecida de Goiânia e Itumbiara seguem o mesmo

projeto arquitetônico, ao valor de R$ 1,9 milhão cada uma. Além dessas obras para o setor de

segurança pública, estão previstas a adequação e reforma dos IML's de Anápolis, Luziânia e

Catalão e a construção de uma unidade em Águas Lindas de Goiás.
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c. Estruturação Material e Tecnológica:

Ampliação e modernização da frota de veículos:

Já tendo sido renovada anteriormente por duas vezes, no ano de 2014 foi

realizada a entrega de 2.141 (duas mil cento e quarenta e uma) novas viaturas para as Polícias

Civil, Militar, Corpo de Bombeiros e Superintendência de Polícia Técnico-Científica, o Estado

avança na modernização de sua frota, com a melhoria da potência e rastreabilidade dos veículos,

que passam a contar com sistema de GPS instalado.

6.286 é o número total de
viaturas impactadas nas

três renovações
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Contratação de scanners e bloqueadores de sinal:

Com investimentos da ordem de R$ 10.000.000 (dez milhões de reais), o

Estado contratou a tecnologia de scanners corporais – que permitirão que as revistas aos presos e

visitantes sejam mais eficazes e menos invasivas – e de bloqueadores de sinal fixos e móveis – que

permitirão o adequado e eficiente bloqueio das comunicações entre reeducandos e o mundo

exterior, contribuindo para as ações de segurança intra e extra muros.
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Aquisição de equipamentos e mobiliário para SPTC

A fim de garantir a adequada prestação

de serviços à população, foram adquiridos equipamentos e

mobiliário para a circunscrição da SPTC de Campos Belos,

além de mobiliário para os Núcleos regionais de Polícia

Técnico Científica de Aparecida de Goiânia e Itumbiara,

equipamentos de informática e operacionais, como scanners

móveis, arcos cirúrgicos, cromatógrafos, macroscópios balísticos, microscópios, aparelhos e raio-

X, etc.

Dinamização da Gestão do Corpo de Bombeiros:

Mediante avanço no Mapeamento de Processos, do incremento do

planejamento institucional e instituição da Execução Estratégica no âmbito das unidades

operacionais, o Corpo de Bombeiros Militar dinamiza sua Gestão Operacional e Administrativa.

Tendo sido obtidos recursos, foi criado software que auxiliará a modernização da Gestão.

Aquisição de equipamentos para o Corpo de Bombeiros Militar:

Diante da especificidade das atividades realizadas pelo Corpo de Bombeiros

Militar, os equipamentos adquiridos pela Secretaria contribuem para a melhoria da prestação dos

trabalhos dessa Corporação. Foram adquiridos 04 (quatro) Auto Bombas Tanques – ABT, 05

(cinco) Auto Bombas Tanques Florestais – ABTF, 10 (dez) Auto Salvamentos Avançados – ASA,

40 (quarenta) Unidades de Resgate – UR, 01 (um) Auto Transporte de Tropa – ATT, 04 (quatro)

vans, 750 (setecentos e cinquenta) capas de proteção para combate a incêndio.
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4. Resultados: 
 

 
 

A recente divulgação dos números pelo Anuário Brasileiro de Segurança 

Pública reflete grande parte desses ganhos. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública 

é um complexo de estatísticas colhidas junto aos próprios Estados e, conforme percebe-

se pela própria explicação da metodologia, há separação dos entes federados em grupos 

de acordo com a qualidade dos dados informados. 

Interessa notar que Goiás encontra-se dentre aqueles que ocupam o 

nível 01, ou seja, de maior qualidade das informações repassadas e ainda avança em 

direção a maior fidedignidade dos dados, já que passará a alimentar o SINESPJC em 

tempo real, ou seja, assim que registrados os Boletins de Ocorrência, a estatística do 

Estado estará sendo feita automaticamente. 

Com todo este esforço empreendido, desde a estruturação, passando 

pela integração e inteligência, bem como no aumento do controle sobre as atividades 

realizadas por esta Secretaria, já percebem-se avanços consideráveis. 

 

RELATÓRIO RESUMIDO DE HOMICIDIOS DO ESTADO E CIDADES COM 

MAIS DE 100 MIL HABITANTES 

 

OBSERVAÇÃO: As taxas por 100.000 habitantes foram calculadas através das 

estimativas populacionais do IBGE para os anos de 2013 e 2014. 

ESTADO DE GOIÁS 
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REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA 

Municípios que formam a Região Metropolitana: Abadia, Aparecida de Goiânia, 

Aragoiânia, Bela Vista, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, Goianópolis, 

Goiânia, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, Santo 

Antônio, Senador Canedo, Terezópolis e Trindade (Conforme Lei Complementar 

27/1999). 

 

ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL 

Municípios que formam a Região do Entorno de Brasília: Abadiânia, Águas Lindas 

de Goiás, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho, Corumbá de Goiás, 

Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, 

Pirenópolis, Planaltina, Santo Antonio do Descoberto, Valparaíso, Vila Boa e Vila 

Propicio. 
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CIDADE DE GOIÂNIA 

 

CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA 

  

CIDADE DE ANÁPOLIS 
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CIDADE DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS 

 

CIDADE DE FORMOSA 

 

CIDADE DE LUZIÂNIA 
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CIDADE DE NOVO GAMA 

 

CIDADE DE VALPARAÍSO DE GOIÁS 

  

CIDADE DE RIO VERDE 
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CIDADE DE TRINDADE 

 

Redução do Número de municípios com Homicídios: 

 

No ano de 2014, 84 (oitenta e quatro) cidades não apresentaram qualquer 

caso de crime de Homicídio, o que representa 34% do Estado sem delitos dessa natureza. 
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C. Redução das Mortes em Confrontos Policiais:

Conforme consta do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em relação à

Taxa de pessoas mortas em confronto com Policiais Militares EM Serviço entre os anos de 2012 e

2013, houve redução 12,90%.

C. Redução das Denúncias e Reclamações na Ouvidoria:

Também já se percebe significativa redução das estatísticas de denúncias e

reclamações recebidas pela Ouvidoria, conforme tabela que segue.

Pelo que se observa, comparando-se os três primeiros trimestres do ano de

2014 com o ano anterior, houve redução de mais de 11% nas Denúncias contra Policiais e de 1,37%

de Reclamações de mal atendimento e outras similares.

Fonte: Ouvidoria Geral da SSP

1º Trim 2º Trim 3º Trim Total 1º Trim 2º Trim 3º Trim Total Variação (%)
Denúncias 68 53 77 198 69 65 41 175 -11,62

Reclamações 47 54 45 146 44 58 42 144 -1,37

Mortes em confronto
Ano 2012 2013 Variação (%)
Nº Mortes 62 54 -12,90

USUARIO
Text Box
60
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D. Aumento da Produtividade Policial:

Houve ainda aumento médio de 28,7% na Produtividade da Polícia Civil.

Destaque para o aumento de 15,99% no número dos Autos de Prisão em Flagrante lavrados,

que representa a pronta resposta da Polícia à prática de crimes no Estado.

2013 2014* Variação %

Todos os Procedimentos 329.577 424.170 28,7

BO 238.840 315.810 32,23

TCO 27.980 32.920 17,66

APF 18.289 21.213 15,99

BOC 7.664 8.695 13,45

IP INICIADOS 36.804 45.532 23,71

Total 659.154 848.340 28,7
*Dados de 2014 até 15.11.2014

Fonte: Polícia Civil de Goiás

Com relação aos trabalhos da Polícia Militar, houve aumento médio de

16,44%. Destaque para o aumento de 35,70% no número de Operações Policiais, que

contribuem para u aumento da segurança em Goiás.

PROATIVIDADE
2013 2014*

Variação
(%)

Abordagem Policial 654.857 757.248 15,64
Operações Policiais 42.302 57.406 35,70
Veículos Recuperados 13.275 14.610 10,06
Visita a Escola 60.512 68.678 13,50
Armas apreendidas 3.239 3.786 16,89
Foragido Recapturado 3.933 4.340 10,36
Total 778.118 906.068 16,44

*Dados de 2014 até 31.10.2014 e projetados até 31.12.2014

Fonte: Gerência do Observatório da Segurança Pública

USUARIO
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5. Conclusão:

Conforme percebe-se, a Política Pública de Segurança atualmente em

execução em Goiás reflete a mudança da forma de realização dos trabalhos típicos de Polícia,

priorizando a aproximação com a população e buscando ações de cunho mais social, bem como a

atenção à educação e acompanhamento daqueles que compõem a Secretaria da Segurança Pública

de Goiás.

Por todas as ações

em matéria de Gestão que vem sendo

empregadas na Segurança Pública em

Goiás, o Estado obteve 71 pontos no

índice de Governança de Segurança

Pública segundo levantamento

realizado pelo Tribunal de Contas da

União, tendo alcançado a segunda

maior pontuação entre os demais

Estados brasileiros em Governança de Segurança Pública. O Índice de Governança de

Segurança Pública, de acordo com o modelo desenvolvido para este trabalho, visa demonstrar a

capacidade e habilidade que as organizações de segurança pública estaduais possuem para

implementar as políticas de segurança pública.

Essa nova mentalidade já vem trazendo resultados alvissareiros e comprova

que, aliado à redução de criminalidade, nosso Estado também investe em melhoria da qualidade do

serviço prestado à população.

*   *   *

Reconhecimento do TCU
Segundo lugar do país em Índice de Governança

USUARIO
Text Box
62




	CAPA_relatorio_Gestão_frente_PDF.pdf
	Relatorio_Gestao_2014_04-02-2015.pdf
	
	remendo_rela_gestao.pdf

	CAPA_relatorio_Gestão_Fundo.pdf

