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APRESENTAÇÃO 
 

 

Este plano consubstancia o Planejamento Estratégico da Secretaria de 

Estado de Segurança Pública de Mato Grosso para o ano de 2015, focado em 

resultados palpáveis para a sociedade mato-grossense e em perfeita sintonia com 

as premissas do Plano de longo prazo MT+20, diretrizes estratégicas do Governo do 

Estado e políticas emanadas da Secretaria Nacional de Segurança Pública. 

Apresenta, ainda, consonância com o planejamento plurianual 2012-2015, de modo 

que as ações aqui colocadas representam um conjunto de diretrizes para a 

Segurança em Mato Grosso, com sua continuidade garantida.  

O novo contexto institucional brasileiro permite avanços significativos 

no processo de planejamento de políticas públicas, especialmente no que tange à 

Segurança do cidadão, com a consolidação metodológica do Plano Nacional de 

Segurança Pública, a manutenção do Programa Nacional de Segurança Cidadã - 

PRONASCI e com os avanços estaduais em direção à administração gerencial e à 

gestão por programas focados nos problemas da sociedade. Essa concepção de 

gestão pública encontra neste plano significativa ferramenta de acompanhamento e 

avaliação, pautada pela definição clara de objetivos e prioridades, calcada em 

diagnósticos consistentes, contemplando a avaliação crítica, construtiva e 

modernizante das práticas atuais, visando sempre a um aperfeiçoamento técnico e 

gerencial.  

As ações aqui elencadas constituem um conjunto sistêmico e integrado 

de iniciativas das Instituições de segurança, organicamente articulados entre si, com 

foco claro na diminuição da insegurança da população, através da prevenção e 

controle da criminalidade, melhora da credibilidade das instituições, e presença 

efetiva do aparelho do estado no cumprimento do seu papel junto à sociedade. 

 

 

 

Diógenes Curado Filho 

Secretário de Estado de Segurança Pública 
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INTRODUÇÃO 
 

A análise global do cenário da segurança no Estado de Mato Grosso aponta 

claramente alguns problemas estruturais de forte impacto na situação atual da criminalidade. 

As pesquisas de opinião e as realizadas com representantes da sociedade organizada revelam 

as demandas pela maior presença do aparelho de segurança junto à comunidade, pela maior 

resolutividade do sistema de justiça criminal, e pela garantia efetiva dos direitos individuais e 

coletivos decorrentes do estado democrático de direito. 

 

O sistema institucional da segurança em Mato Grosso tem se mostrado ineficaz 

para conter a escalada da criminalidade que assola a Sociedade, demandando urgentes e 

enérgicas medidas estruturantes e de combate efetivo ao crime, nas suas mais variadas 

manifestações. O Estado apresenta uma série de condições próprias que requerem estratégias 

específicas de enfrentamento. As grandes dimensões territoriais determinam a necessidade da 

descentralização e compatibilização das ações e dos pólos de comando operacional, bem 

como a horizontalização das estruturas organizacionais, visando a delegar autoridade e 

responsabilidade aos escalões que efetivamente lidam com o problema, aproximando a 

solução do cidadão. A integração e otimização das ações, e sua efetiva gestão em todo o 

território estadual, são condições necessárias para a redução da criminalidade e aumento da 

satisfação da sociedade com o sistema de segurança. 

 

O aumento da resolutividade do sistema estadual de segurança passa 

necessariamente pela reestruturação das instituições, equipando e capacitando as polícias 

militar, civil, os Bombeiros e a perícia técnica, segundo os novos modelos de atuação 

científica, inteligente e voltada para resultados, além de maior agilidade do Poder Judiciário. 

A coibição ao cometimento do delito pode ser alcançada através da aproximação do policial 

da comunidade em que se insere, fomentando a confiança e a participatividade. A integração 

de bancos de dados e recursos de sistemas de informações e tecnológicos entre as instituições 

– e entre estas e as demais esferas nacionais – representa também condição necessária à 

eficácia policial. 
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VISÃO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO 

 

 

 

 

Mato Grosso é um lugar seguro para se morar, trabalhar ou 

visitar. As pessoas sentem-se livres para se relacionarem aproveitando os espaços 

públicos, as calçadas e praças, e voltaram a circular à noite e sentar-se em frente a 

suas casas. As pessoas confiam nas Instituições, e buscam a Polícia para solicitar 

ou fornecer informações, e para ajudar a resolver os problemas das comunidades; 

os conflitos individuais são mediados em clima de paz e justiça. O Cidadão que 

comete um crime é responsabilizado com respeito a sua integridade física e 

psicológica, a as pessoas acreditam na justiça e na punibilidade. A imprensa divulga 

de forma responsável os fatos relevantes de criminalidade, preocupada em fortalecer 

a imagem das Instituições, a sensação de responsabilização e o papel do Cidadão 

em relação à Segurança Pública. A liberdade dos Cidadãos é limitada de forma 

legítima e a fiscalização ostensiva é realizada com atenção e urbanidade. O Policial, 

quando aborda um suspeito, ou faz uma prisão ou faz um amigo para a Polícia. 

Quando ocorrem emergências o Cidadão tem facilidade de acionar o socorro, e este 

chega rápido e resolve o problema sem ninguém se machucar ou causar outros 

danos. Os jovens não caem nas drogas e na criminalidade pois são amparados 

desde a infância, e suas famílias apoiadas. As pessoas não buscam as drogas pra 

se divertir ou pra fugir da realidade, e se buscam não encontram quem venda. 

Quando o Cidadão vai a uma delegacia ou base comunitária é atendido com 

presteza e gentileza, e sai com seu problema resolvido. Os Policiais são respeitados 

e valorizados pelos seus vizinhos e parentes e conseguem, com seu salário, manter 

suas famílias e caminhar para a realização de seus sonhos pessoais. Eles vão 

trabalhar com alegria e voltam pra casa sãos e satisfeitos. O Cidadão conhece os 

propósitos e a forma de ação da polícia, vê onde são empregados os recursos dos 

impostos que paga, participa da definição das políticas e do controle dos resultados. 

As pessoas, em Mato Grosso, se sentem seguras em suas casas e em suas 

comunidades. 
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O ESTADO DE MATO GROSSO 

 

LOCALIZAÇÃO: 

 

O Estado de Mato Grosso faz parte da região Centro-Oeste do Brasil, 

localizado na parte sul do continente americano. Possui superfície de 903.357,91 

km², limita-se ao norte com os Estados do Pará e Amazonas, ao sul com Mato 

Grosso do Sul, a leste com Goiás e Tocantins e a oeste com Rondônia e Bolívia. 
 

 

 

 
F0NTE: MT em números 2010 – SEPLAN/MT. 
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DEMOGRAFIA: 

 

O Estado de Mato Grosso compreende aproximadamente 10% do território 

nacional, mas apresenta apenas 1,59% da população do país — 3.033.911 

habitantes (IBGE 2010). Mato Grosso desponta hoje como uma das fronteiras de 

desenvolvimento do país, principalmente na moderna produção agroindustrial.   

Juntamente com o avanço econômico ocorre também o demográfico, que 

vem se deslocando pelo território mato-grossense num movimento ondulante nas 

ultimas três décadas, com estimativa do IBGE de uma taxa de crescimento 

populacional de 1,89% ao ano, e que 76,95% desta população se localizará na zona 

urbana.   Composto por 141 municípios, Mato Grosso destaca-se por ser o único 

Estado da Federação com três ecossistemas distintos: o pantanal, o cerrado e o 

amazônico, como também pelas bacias hidrográficas do Paraguai, do Amazonas e 

do Araguaia-Tocantins que banham o estado. 

 

 

ASPECTOS SOCIAIS: 

 

Atualmente os indicadores sociais como taxa de mortalidade infantil, de 

analfabetismo, nível de desemprego, grau de indigência e pobreza, índice de 

desenvolvimento humano, criminalidade e outros, são conceitos corriqueiramente 

citados na mídia e nos debates políticos. Cada vez mais jornalistas, lideranças 
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populares, políticos e a população em geral se utilizam de indicadores sociais para 

avaliar os avanços ou retrocessos nas condições de vida da população, apontando a 

eficácia ou ineficácia dos resultados das políticas públicas.     

O crescimento populacional em Mato Grosso foi influenciado fortemente pela 

migração. Ainda em 1980, portanto após a separação do Estado, os dados do 

Censo Demográfico apontavam um crescimento de quase 85% de pessoas que 

haviam migrado há menos de 10 anos. Atualmente persiste o processo migratório, 

embora com menor intensidade, porém acrescido de uma nova característica, o 

êxodo rural, havendo maior concentração da população na área urbana. 

Com o crescimento populacional, cresceram também os problemas sociais e 

econômicos de Mato Grosso. Apesar dos avanços, ainda há um longo caminho a 

percorrer para se chegar a um indicador ideal na área social.  A garantia de emprego 

e renda, educação, segurança, saúde e lazer, saneamento e habitação, é condição 

básica para o exercício da cidadania e da justiça.  

 

Porém enquanto os índices das outras áreas vêm aumentando de forma 

significativa, a criminalidade e a violência são fatores que têm afetado toda a 

sociedade de forma mais contundente; é uma questão que urge por soluções 

práticas, rápidas e eficazes. 

Nesse contexto, a Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP, como 

parte do sistema de justiça criminal do país, alinhada às políticas federal e estadual, 

formula seu planejamento para o enfrentamento da criminalidade estabelecendo 

medidas de naturezas preventiva e repressiva, em contribuição ao processo de 

controle criminal.  
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1. DIAGNÓSTICO DA SEGURANÇA NO ESTADO 
 

O principal produto que um governo tem a responsabilidade de entregar ao 

seu cidadão, com relação à Segurança Pública, é a sensação de segurança. O 

cidadão deve estar seguro de fato, segurança objetiva esta que compõe a sensação 

de segurança junto com a segurança subjetiva, mas esta última se refere ao grau de 

medo que a pessoa sente em sua casa, em seu bairro, em sua cidade, 

independentemente do risco objetivo que corre de sofrer uma agressão física ou ao 

seu patrimônio. A segurança subjetiva, analisada separadamente da objetiva, refere-

se ao grau de confiança que o cidadão tem nas Instituições (nas de segurança em 

particular), ao grau de divulgação de crimes e violência a que o cidadão tem acesso, 

e à visualização da estrutura de segurança próximo de si, como prédios da 

segurança, viaturas e policiais.   

O sentimento de insegurança acomete a 6,2% dos pesquisados que se 

declaram muito inseguros ao andarem no bairro onde residem durante o dia. A 

insegurança cresce ao andar à noite, 15,4% dos entrevistados se disseram muito 

inseguros nessa situação no próprio bairro, como pode ser visto nos gráficos que se 

seguem. 

 

 

 

 

 

] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENSAÇÃO DE SEGURANÇA NO BAIRRO ONDE RESIDE 

 

                             DE DIA                                                          À NOITE  
 

 
 

 

 
 

Fonte:DataUFF –  Novembro de 2010 Pesquisa de Vitimização MT 
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PERCEPÇÃO DO AUMENTO DA CRIMINALIDADE 
 

                           NA CIDADE                                                NA VIZINHANÇA   

 

Quanto à sensação de segurança em andar em outros bairros da cidade, 

apenas 35,5% se sentem muito seguros e 15,1% se sentem muito inseguros durante 

o dia. À noite o percentual dos que se sentem muito seguros cai para 20,2% e os 

que se declaram muito inseguros sobe para 29,7%. 

 

 

 

 

 

] 

 

 

 

 

 

 

Com relação à percepção dos entrevistados sobre a criminalidade na cidade e 

na vizinhança onde reside, a maioria dos entrevistados acha que a criminalidade na 

cidade onde moram aumentou nos últimos 12 meses (55,4%), 26,1% disse que ficou 

igual e 18,5% disseram que diminuiu. Com relação à criminalidade na vizinhança 

onde residem, 52,4% disseram que a criminalidade ficou igual, 23,6% relataram que 

a criminalidade diminuiu e apenas 24% do entrevistados responderam que 

aumentou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Fonte:DataUFF –  Novembro de 2010 Pesquisa de Vitimização MT 

SENSAÇÃO DE SEGURANÇA EM OUTROS BAIRROS DA CIDADE 

                             DE DIA                                                          À NOITE   
 

 

 

 

 

  
 

Fonte:DataUFF –  Novembro de 2010 Pesquisa de Vitimização MT 
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A segurança subjetiva não é nem de longe mais importante do que a objetiva, 

porém enquanto função de governo e para a formulação de políticas públicas, não 

se pode desprezar a segurança subjetiva como fonte de medo do cidadão, 

independentemente da segurança objetiva. A redução da vitimização e dos índices 

de criminalidade é a principal meta para a redução da insegurança da população, 

porém a divulgação irresponsável da criminalidade, ou a exposição repetida de 

determinados fatos da violência prejudicam o Cidadão e alimentam os ciclos de 

criminalidade. Assim também o aumento da visibilidade e favorecimento da 

identificação das estruturas de segurança além de reduzirem o medo, reduzem a 

sensação de impunidade, o que também previne a ocorrência de delitos. A confiança 

nas Instituições, finalmente, atua fortemente no sentimento de segurança do 

cidadão, e também ajuda no combate à criminalidade, reduzindo a subnotificação de 

crimes e a sensação de impunidade. 

Com relação às duas principais organizações da Segurança Pública, os 

indicadores de confiança nas Instituições não são animadores, e merecem ações 

efetivas para sua melhoria: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O índice de notificação dos crimes, além de fornecer outra grande indicação 

da confiança que a população tem nas Instituições da Segurança Pública, permite 

reavaliar os dados de criminalidade registrada, proporcionando uma visão mais 

fidedigna da realidade, além de permitir a ponderação do registro dos diversos tipos 

penais, nas suas variações no tempo e no espaço. Sem a avaliação da vitimização é 

CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES 
 

                      POLÍCIA MILITAR                                      POLÍCIA CIVIL 

 

                                                                               

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Fonte:DataUFF –  Novembro de 2010 Pesquisa de Vitimização MT 
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impossível saber se um determinado tipo de crime está aumentando ou diminuindo, 

ou seja, se a variação nos registros deve-se à ocorrência do crime ou a variações na 

notificação, seja por incremento das estruturas de segurança, maior facilidade para o 

registro, ou aumento da confiança nas Instituições. 

Conforme a pesquisa de vitimização recentemente realizada pela Secretaria 

de Segurança Pública, no período de doze meses que antecedeu a pesquisa mais 

de um terço da população matogrossense foi vitimizada por uma das seguintes 

situações: furto de veículos, furto de outros bens, roubo de veículos, roubo de outros 

bens, estelionato, acidentes, discriminação, agressões e ameaças e ofensas 

sexuais. Os gráficos a seguir apresentam os resultados da pesquisa. 

 

 

 

                        Fonte:DataUFF –  Novembro de 2010 Pesquisa de Vitimização MT 
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Ao ser questionado se chamou ou informou a polícia sobre o que 

acontecimento 72,3% disseram que não. Dos 27,6% que responderam sim, 57,3% 

acionaram a Policia Militar, e 38,5% a Polícia Civil. A subnotificação é um problema 

grave que espelha a deficiência da estrutura do sistema de registro e atendimento 

das Instituições, e também a baixa confiança do cidadão. 

A pesquisa de vitimização também apurou que entre os respondentes, 

apenas 0,5% afirmaram ter sofrido agressão sexual ou tentativa de agressão sexual. 

Os casos ocorriam com mais freqüência dentro de sua própria casa (38,1%) ou na 

casa de algum parente (9,5%), podendo também acontecer em espaços públicos 

externos (14,3%) ou internos (9,5%), nos meios de transporte (4,8%) ou local de 

trabalho (4,8%). Os agressores poderiam ser tão próximos da vítima como marido ou 

mulher (18,2%), irmão (4,5%), amigo (4,5%), colega de trabalho (4,5%) ou ex-

cônjuge (4,5%), passando por conhecidos de vista (27,3%) e até desconhecidos 

(27,3%). Trata-se de um crime sofrido em silêncio, dentre os que o experimentaram, 

40,9% disseram não ter contado para ninguém o ocorrido e 85,7% disseram não ter 

registrado a ocorrência. 

A pesquisa ainda apontou que no tocante aos crimes ambientais, tem-se com 

mais freqüência a extração vegetal, acompanhada de queimada como a prática mais 

constante, dado o próprio sistema de ocupação das terras. Mas registra-se também 

pesca predatória (Nordeste – Vila Rica, Leste – Barra do Garças, Sudeste – 

Rondonópolis, entre outras), caça e tráfico de animais silvestres (Noroeste Juara, 

Centro Norte Sinop, entre outras), uso abusivo de agrotóxico (Centro – Sorriso), 

garimpo ilegal (Leste – Barra do Garças, Sudeste – Rondonópolis, entre outras). 
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CRIMINALIDADE REGISTRADA 

 

Segundo estatísticas da ONU, o Brasil, juntamente com a África do Sul, 

apresenta-se como um dos países mais violentos do mundo. Atualmente é consenso 

que a problemática da violência e do crescimento da criminalidade não se restringe 

somente ao campo da segurança pública. Vários fatores, dentre eles o desemprego, 

desestabilização familiar, baixa ressocialização, êxodo rural, organizações 

criminosas, globalização do crime, contribuem sistematicamente para o aumento de 

ações ilícitas. 

Mesmo não se dispondo de uma significativa série histórica de dados, 

constata-se nos últimos anos uma tendência de estabilização nos crimes de 

homicídios e um incremento nos crimes contra o patrimônio, principalmente aqueles 

revestidos de natureza violenta. As taxas nacionais, expressas por números de 

ocorrências a cada 100.000 habitantes, ou mesmo em números absolutos, 

publicadas no relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelam uma 

certa estabilidade dos indicadores,  
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Os indicadores de criminalidade de Mato Grosso não apresentam 

diferenciação em relação à média nacional. O crime de homicídio doloso, em 2003 

apresentava uma taxa de 22,78 que em 2006 evoluiu para 28,70 representando um 

crescimento de aproximadamente 25%; porém, a variação de 2009 para 2010 

registrou uma diminuição de 3,19%, ou seja, a tendência de redução evidenciada no 

âmbito nacional para o crime de homicídio confirmou-se no Estado de Mato Grosso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PJC MT 
 

Além de homicídio, o roubo e o furto foram selecionados como indicadores 

estratégicos de criminalidade registrada. Os crimes violentos contra o patrimônio 

(roubos) ao lado dos homicídios são os que mais afetam a sensação de segurança 

da população. Os furtos, apesar de não haver a violência, ocorrem em tamanha 

quantidade que não poderiam ser excluídos, e as ocorrências com drogas (porte e 

tráfico) configuram-se num indicador da presença e da oferta de drogas, fator que 

tem influência sobre os demais delitos, em especial os crimes contra o patrimônio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: PJC MT 

EVOLUÇÃO DO HOMICÍDIO DOLOSO NO ESTADO ENTRE 2003 E 2010 

EVOLUÇÃO DO ROUBO, DO FURTO E DAS DROGAS ENTRE 2003 E 2010 
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Os registros gerais de criminalidade consolidados pela Polícia Civil nos últimos anos 

apontam o Estado de Mato Grosso numa posição intermediária em relação à região Centro-

Oeste e em relação ao País, porém os casos de homicídios encontram-se bem acima das 

médias regional e nacional.  

 

Fonte: Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública 2010 

 

A interiorização da criminalidade é um fenômeno que vem sendo percebido desde o ano 

de 2003. Porém segundo o Mapa da Violência
1
 o Estado de Mato Grosso tem apenas dois 

municípios entre os cem mais violentos (Vila Rica em 38º e Nova Bandeirantes em 67º). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Waiselfisz, Julio Jacobo, Mapa da Violência 2011, Os Jovens do Brasil, disponível em: http://www.sangari. 

com/mapadaviolencia/index.html em 07/03/2011. 

COMPARAÇÃO ESTADO – REGIÃO - PAÍS 
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O perfil das vítimas de homicídios no Brasil apresenta alguns recortes claros. Do 

cotejamento das mortes violentas com indicadores de renda, gênero, etnia e idade, vemos a 

proximidade da temática de segurança com as políticas de redução da vulnerabilidade social 

dos jovens. Nesse sentido, os dados abaixo comprovam a afirmação de que quem mais morre 

no Brasil (e no Estado de Mato Grosso certamente não é diferente) é homem (92%), jovem 

(de 14 a 29 anos de idade) e negro (67,1% a mais do que os brancos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentado nesse cenário de violência e criminalidade a Secretaria de 

Estado de Segurança Pública estabeleceu como problemas prioritários os seguintes 

crimes:  
 

 

 

TRÁFICO DE DROGAS 
 

ROUBO 

HOMICÍDIO 

FURTO 
 

PPRROOBBLLEEMMAASS    PPRRIIOORRIITTÁÁRRIIOOSS 

EXPLORAÇÃO SEXUAL 

 
 

 

 
PPRRIINNCCIIPPAAIISS  

  
PPRROOBBLLEEMMAASS 

CRIMES AMBIENTAIS 
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1.1. Diagnóstico Participativo 

 

A fim de aproximar o diagnóstico de segurança da realidade percebida pelas 

pessoas, foram realizados ‗fóruns participativos para elaboração da política de 

Segurança Pública‘ na Capital e no Interior do Estado. A Sociedade representada foi 

agrupada em três segmentos: operadores da segurança, servidores públicos e 

representantes da sociedade. Após o nivelamento das informações de diagnóstico, 

discussões e deliberações, foram eleitos os principais problemas da Sociedade com 

relação à segurança Pública: 

 

1.1.1. Perspectiva da Sociedade: 

  

 Falta de efetivo nas Polícias, Bombeiros, POLITEC e Sistema Prisional; 

 Ausência de interatividade entre os operadores da segurança com os órgãos 

públicos em geral e com a Sociedade como um todo; 

 Falta de policiamento ostensivo pela Polícia Militar; 

 Falta de transparência dos atos e decisões das corregedorias ligadas aos 

órgãos operadores da segurança; 

 Falta de presídios com qualificação de mão de obra, para futura reinserção do 

reeducando na sociedade. 

 Ausência dos órgãos estaduais e municipais no que se refere à infraestrutura 

urbana; 

 No município: falta de iluminação pública, pavimentação, normatização 

ambiental, saneamento básico, inexecução do código de posturas de alguns 

municípios; 

 Baixa participação do Ministério Público no âmbito das políticas públicas de 

segurança no tocante às suas elaborações; 

 Falta de Parceria Público-Privada para enfrentamento ao vício das drogas 

lícitas e ilícitas; 

 Falta de interação entre as famílias; 

 Falta de presença dos pais no acompanhamento dos filhos na escola e no 

seu dia-a-dia; 

 Não participação da sociedade na escolha dos comandantes ou gerentes de 

bases comunitárias bem como na escolha das ações desenvolvidas por eles. 



Plano Estadual de Segurança Pública 2012 - 2015 

Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso 

20 

1.1.2. Perspectiva dos Servidores Públicos: 

 

 Deficiência na formação, qualificação e capacitação profissional; 

 Falta de confiança nas instituições de Segurança, acreditando que a 

impunidade irá prevalecer; 

 Ausência de política de integração entre os diversos setores, para 

trabalharem em conjunto, unindo esforços. Saúde, educação, segurança, 

assistência social, esporte, cultura, trabalho com programas voltados para a 

população; 

 Baixo investimento na estrutura de Segurança: humano, material e obras; se 

resumindo atualmente apenas no custeio; 

 Ausência de uma política pública de segurança permanente, vinculada ao 

gabinete de governo, tendo como prioridade o bem-estar da população 

independentemente dos diferentes governos em exercício. 

 

1.1.3. Perspectiva dos Operadores da Segurança: 

 

 Formação deficiente e capacitação continuada insuficiente; 

 Estrutura física, de equipamentos e tecnológica inadequada e/ou inexistente 

para atuação dos organismos de segurança; 

 Gestão deficiente das políticas, sem autonomia e sem acompanhamento de 

indicadores e metas; 

 Pessoal insuficiente; 

 Ausência de integração, interação e comunicação entre os órgãos de 

Segurança Pública, prejudicando os serviços prestados à Sociedade; 

 Baixa motivação e auto-estima dos profissionais de Segurança Pública, falta 

de assistência jurídica e à saúde; 

 Política salarial injusta, com tratamento desigual das categorias, que prejudica 

a integração; 

 Gestão sistêmica centralizada e ineficiente, demora e inadequação nas 

aquisições. 
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O Governo do Estado estabeleceu como meta a redução dos índices de 

criminalidade, conforme consta no Plano MT+20, no Eixo Segurança Cidadã e 

Equidade Social. 

 

 

 

 

Para alcançarmos este resultado é necessário o esforço conjunto dos órgãos 

de governo das três esferas na redução do déficit institucional, na reconstrução do 

percurso formativo dos jovens, na transformação dos ambientes comunitários, e 

outras ações preventivas, que precisam ser implementadas, integradas e 

coordenadas, dotadas de escopo geográfico definido e foco claro na redução da 

insegurança e enfrentamento aos fatores predisponentes ao crime. 

A criminalidade é sabidamente o resultado de um conjunto complexo 

de fatores. Apresentamos aqui uma possibilidade de ilustração de algumas causas 

deste fenômeno, dispostas na forma de uma árvore de objetivos, representando 

apenas os esforços estatais que podem ser empreendidos para a mitigação da 

violência e da criminalidade. Os quadros circundados de vermelho representam a 

parcela de responsabilidade das Instituições de Segurança Pública. 

 

DESAFIO: Melhorar os indicadores de Segurança Pública de modo a 

colaborar para que o Estado de Mato Grosso reduza os números da 

criminalidade até o final de 2015. 
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2. DIRETRIZES SUPERIORES 
 

As políticas públicas de segurança em Mato Grosso encontram-se alinhadas 

com a formulação estratégica emanada das esferas Federal e Estadual, contribuindo 

para o atingimento dos objetivos de governo e desafios permanentes do Brasil.  

 

2.1. GOVERNO FEDERAL 

 

• Visão de longo prazo do Governo Federal; 

• Diretrizes de Governo – 12/13; 

• Objetivos de Governo – 9/10; 

• Prioridades de Governo – h/8; 

• Plano Plurianual da União – Objetivo Estratégico nº 9; 

• SENASP – Sistema Único de Segurança Pública (SUSP); 

• Programa Nacional de Segurança com Cidadania - PRONASCI; 

 

2.2. GOVERNO ESTADUAL 

 

• Visão e Missão do Governo Estadual; 

• MT+20 – Eixo 4/8; Macro-objetivo 7/12; 4 Objetivos Específicos e 6 Metas 

Globais; 12 Estratégias e 51 Linhas Estruturantes; 

• Plano Plurianual – Objetivo Estratégico 7, 4 Objetivos específicos, 8 Metas, 12 

Estratégias;  

 

2.3. METAS DO GOVERNO QUE VINCULAM A ÁREA DE SEGURANÇA 

OBJETIVO INDICADOR 
LINHA DE 

BASE 
(2010) 

META 
2015 

META 
2030 

Melhorar a sensação de segurança 
do Cidadão 

% de pessoas que se sentem 
seguras na cidade 

52,9% 56% 65% 

Ampliar a confiança do cidadão nas 
instituições de Segurança e de 
Justiça Pública 

Grau de confiança do cidadão 
nas instituições 

45,3% 50% 80% 

Diminuir a vitimização das pessoas 
pela violência e pela criminalidade 

Taxa de registro de homicídios 28,5 26 10 

Taxa de registro de roubos 450 409 248 

% de vitimização por roubos 2,4% 2,1% 1,3% 

Taxa de registro de furtos 1.327 1.180 714 

% de vitimização por furtos 18,9% 16,8% 10,2% 

Reduzir o consumo e o tráfico de 
drogas ilícitas 

% de pessoas que visualizaram 
consumo de drogas ilícitas 

32,9% 30% 20% 

Fonte: MT+20 e Plano Plurianual 
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3. PREMISSAS ORGANIZACIONAIS DA SESP 
 

 A identidade organizacional da SESP expressa o compromisso de todos e de 
cada um dos servidores com a missão e os valores das Instituições na construção 
do futuro desejado. 
 
NEGÓCIO 
 

O espaço que a SESP ocupa em relação às demandas da sociedade é: 
 

“Segurança pública” 
 
MISSÃO 
 

A razão da existência da organização se traduz na missão que os agentes da 
segurança pública assumem perante a sociedade, como parte do esforço do 
Governo para a redução da insegurança: 

 
“Promover a preservação da ordem, da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio”. 
 
VISÃO 
 
 Todas as ações das Instituições devem convergir para a construção de um 
futuro onde possamos: 

 

“Ser uma organização de Estado que garanta a sensação de segurança 
plena e a redução da vitimização”. 

 

VALORES 
 
 Os agentes públicos a serviço da segurança pública devem pautar sua 
conduta pelos valores que expressam o compromisso com o bem público e o 
respeito ao cidadão: 
 

 Ética: Agir com responsabilidade, honestidade, moralidade, lealdade e respeito às 

normas; 

 Qualidade: Assegurar a execução dos serviços prestados de forma qualitativa, 

buscando padrões de excelência; 

 Responsabilidade Social: Assegurar ações em consonância aos anseios da 

sociedade, com respeito à dignidade humana; 

 Determinação: Agir com destemor, convicção e constância de propósitos na 

execução das ações de segurança pública; 

 Inovação: Participar da evolução da sociedade com receptividade e criatividade; 

 Cooperação: Ser solidário e colaborativo na execução do trabalho em equipe; 

 Compromisso: Dedicar-se integralmente ao serviço, em proveito dos objetivos da 

organização. 
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4. ANÁLISE AMBIENTAL 
 

 

A caracterização do cenário global em que se insere a SESP permite a 

percepção do ambiente externo quanto a oportunidades a serem aproveitadas e 

ameaças a serem prevenidas, bem como forças a serem potencializadas e 

fraquezas a serem superadas no âmbito interno das Instituições.  

 

 

ANÁLISE AMBIENTAL EXTERNA 

 

ANÁLISE AMBIENTAL INTERNA 

OPORTUNIDADES: 

1. Compromisso do Governo em priorizar as 

políticas públicas de segurança (MT+20 e PPA); 

2. Políticas públicas de integração com 

instituições governamentais e não 

governamentais nas ações de segurança pública; 

3. Clamor da sociedade por segurança e justiça; 

4. Evolução tecnológica com soluções voltadas à 

Segurança Pública; 

5. Envolvimento da comunidade no 

desenvolvimento das políticas públicas de 

segurança; 

6. Inserção no Plano de Longo Prazo do Estado 

(MT+20), de um eixo específico para a Segurança 

Pública; 

7. Priorização do Governo Federal nas seguintes 

ações: redução de homicídios; implantação do 

projeto ‘Território da Paz’; incentivo a gestão do 

conhecimento e fomento ao efetivo controle das 

fronteiras; 

8. Realização do Evento Copa 2014. 

AMEAÇAS: 

1. Insuficiência de recursos destinados a segurança 

pública; 

2. Envolvimento de agentes públicos com o crime; 

3. Desarticulação entre as políticas públicas da área 

social; 

4. Carência de uma política de Estado de segurança 

pública efetiva e perene; 

5. Morosidade dos procedimentos da justiça 

criminal; 

6. Descrédito da sociedade nos organismos de 

segurança e justiça; 

7. Legislações inadequadas; 

8. Fronteira com a Bolívia; 

9. Globalização do crime; 

10. Fragilidade do controle do espaço aéreo, fluvial e 

terrestre; 

11. Intensificação da criminalidade organizada 

(terrorismo; narcotráfico; roubo a bancos; etc); 

12. Aumento da criminalidade violenta; 

13. Fiscalização precária sobre as questões de direito 

agrário, ambientais e indígenas; 

14. Realização do Evento Copa 2014. 

FORÇAS: 

 

1. Vontade, determinação e espírito inovador dos 

profissionais da segurança pública; 

2. Prática de ações integradas entre as 

organizações de segurança pública; 

3. Fortalecimento do Gabinete de Gestão 

Integrada (GGI); 

4. Presença da Segurança Pública em todo o 

Estado; 

5. Consciência da necessidade de capacitação e 

investimentos em ciência e tecnologia; 

6. Reconhecimento do Sistema de Inteligência 

como instrumento qualificado para apoiar os 

serviços da Segurança Pública; 

7. Criação de programas de valorização dos 

profissionais de segurança pública; 

8. Iniciativas de ações de prevenção primária. 

FRAQUEZAS: 

1. Insuficiência de pessoal e inadequação das 

condições de trabalho; 

2. Carência de uma política de estado de segurança 

pública efetiva e perene; 

3. Ações institucionais desalinhadas; 

4. Evasão e rotatividade dos servidores; 

5. Cultura incipiente em planejamento e gestão; 

6. Deficiência na implementação de projetos; 

7. Desvio de função da área programática para a 

área sistêmica; 

8. Precariedade no compartilhamento de dados entre 

as instituições; 

9. Desmotivação dos profissionais e perda da 

identidade institucional; 

10. Falta de padronização de procedimentos; 

11. Baixa qualidade no atendimento ao usuário; 

12. Corporativismo institucional; 

13. Ineficácia da gestão administrativa. 
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5. DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DA SEGURANÇA PÚBLICA DE MT 
 

Os órgãos do Sistema de Segurança Pública desenvolverão suas 

formulações estratégicas e desdobrarão estas diretrizes estratégicas com vistas a 

atender aos objetivos do Governo e da SESP. 

 

5.1. OBJETIVO DO GOVERNO 

 

Reduzir a violência e a insegurança do Cidadão em Mato Grosso; 

 

5.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SESP 

 

OE1. Melhorar a qualidade do atendimento e fortalecer a proximidade com o cidadão 
nas ações de Segurança Pública; 
 

OE2. Elevar a eficiência e a eficácia da Segurança Pública com a modernização da 

gestão estratégica e dos processos sistêmicos, visando à efetividade das políticas 

públicas para o Cidadão; 

 

OE3. Aumentar a eficácia das ações de ostensividade policial e fiscalização da lei 

para a prevenção criminal, e o atendimento emergencial; 

 

OE4. Elevar o esclarecimento dos crimes e de sua autoria para responsabilização 

penal; 

 
OE5. Prevenir e atender a sinistros e emergências; 
 
OE6. Realizar as perícias oficiais e a identificação técnica com efetividade para o 

cidadão; 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO RESPONSÁVEL 

Nº DE 
SUBPGM 

Nº DE AÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS 

VALOR 

OE1 
Secretário Adjunto de Segurança 

Pública 
6 15 R$ 59.802.619 

OE2 
Secretário Adjunto de Políticas, 

Programas e Projetos 6 22 R$ 155.115.334 

OE3 Comandante Geral da PM 4 8 R$ 212.969.827 

OE4 Diretor Geral da PJC 2 5 R$ 169.016.722 

OE5 Comandante Geral do CBM 4 5 R$ 46.645.637 

OE6 Diretora Geral da POLITEC 2 5 R$ 54.663.337 

SOMA 24 60 R$ 698.213.476 
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5.2.1. Mapa Estratégico 
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5.3. METAS ESTRATÉGICAS 

5.3.1. Cartão de Metas Equilibrado (BSC) 

 

PERSPECTIVA OBJETIVO ASSOCIADO INDICADOR UNIDADE 
VALOR 
ATUAL 

META 
(2015) 

PRAZO RESPONSÁVEL ÓRGÃO 

C
O

N
T

R
IB

U
IÇ

Ã
O

 P
A

R
A

 A
 

S
O

C
IE

D
A

D
E

 

AUMENTAR A 
SENSAÇÃO DE 
SEGURANÇA 

% de pessoas que se sentem 
seguras na cidade 

PERCENTUAL 52,9 56 2015 Sociedade MT+20 

REDUZIR A 
VITIMIZAÇÃO DAS 

PESSOAS 

taxa de homicídios TAXA 28,5 26 2015 Sociedade MT+20 

taxa de registro de roubos TAXA 450 409 2015 Sociedade PJC 

vitimização por roubos PERCENTUAL 2,4 2,1 2015 Sociedade MT+20 

taxa de registro de furtos TAXA 1.327 1.180 2015 Sociedade PJC 

vitimização por furtos PERCENTUAL 18,9 16,8 2015 Sociedade MT+20 

REDUZIR A 
PERCEPÇÃO DE 

IMPUNIDADE 

% de denúncias oferecidas 
para início da ação penal 

PERCENTUAL 0,12 1 2015 
Ministério 
Público 

MP 

REDUZIR O CONSUMO 
E O TRÁFICO DE 

DROGAS ILÍCITAS 

% de pessoas que 
visualizaram consumo de 
drogas ilícitas 

PERCENTUAL 32,9 30 2015 Sociedade MT+20 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
IS

 AMPLIAR A 
CONFIANÇA DA 

SOCIEDADE NAS 
INSTITUIÇÕES DE 

SEGURANÇA PÚBLICA 

grau de confiança do cidadão 
nas instituições 

PERCENTUAL 45,3 50 2015 
Secretário de 

Segurança 
Pública 

MT+20 

ATENDER AO CIDADÃO 
COM PRESTEZA, 

RESPEITO E 
RESOLUTIVIDADE 

satisfação do cidadão com o 
atendimento recebido das 
instituições de segurança 
pública 

PERCENTUAL 58,3 80 2015 
Secretário 

Adjunto SAP 
SESP 

GESTÃO 

avaliação pelo cidadão dos 
serviços das instituições de 
segurança pública 

PERCENTUAL 34,9 55 2015 
Secretário 

Adjunto SAP 
SESP 

GESTÃO 
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PERSPECTIVA OBJETIVO ASSOCIADO INDICADOR UNIDADE 
VALOR 
ATUAL 

META 
(2015) 

PRAZO RESPONSÁVEL ÓRGÃO 
R

E
S

U
L
T

A
D

O
S

 I
N

S
T

IT
U

C
IO

N
A

IS
 

ELEVAR A EFICÁCIA 
DAS AÇÕES DE 

OSTENSIVIDADE 
POLICIAL E 

FISCALIZAÇÃO DA LEI 
PARA A PREVENÇÃO 

CRIMINAL 

número de prisões de 
foragidos da justiça por 
mandado 

UNIDADE 1254 1836 2015 
Cmt Geral 

Adjunto PM 
PM 

Nº de abordagens policiais  UNIDADE 1.529.758 1.859.430 2015 
Cmt Geral 

Adjunto PM 
PM 

Nº de armas de fogo 
apreendidas 

UNIDADE 2365 3463 2015 
Cmt Geral 

Adjunto PM 
PM 

número de pessoas 
conduzidas pela PM  

PESSOA 55.378 81.079 2015 
Cmt Geral 

Adjunto PM 
PM 

ELEVAR O 
ESCLARECIMENTO 
DOS CRIMES E SUA 

AUTORIA PARA A 
RESPONSABILIZAÇÃO 

PENAL 

taxa de elucidação dos 
inquéritos policiais de 
homicídio 

PERCENTUAL   2015 
Ministério 
Público 

MP 

taxa de elucidação dos 
inquéritos policiais de roubo 

PERCENTUAL   2015 
Ministério 
Público 

MP 

taxa de elucidação dos 
inquéritos policiais de furto 

PERCENTUAL   2015 
Ministério 
Público 

MP 

PREVENIR E ATENDER 
A SINISTROS E 
EMERGÊNCIAS 

demanda reprimida de 
atendimento de ocorrências 
de Bombeiros 

PERCENTUAL 15,52 10 2015 
Cmt Geral 

Adjunto CBM 
CBM 

percentual de pessoas com 
serviços do Corpo de 
Bombeiros Militar na sua 
cidade 

PERCENTUAL 57,10 70,00 2015 
Cmt Geral 

Adjunto CBM 
CBM 

P
R

O
C

E
S

S
O

S
 

Elevar a cobertura do 
policiamento ostensivo 

Horas-homem de 
policiamento ostensivo 
entregue ao cidadão 

HORAS/HOMEM 9.121.788 18.914.940 2015 
Cmt Geral 

Adjunto PM 
PM 

Aumentar o nº de 
atendimentos de 

ocorrências policiais 

número de atendimentos 
realizados pela PM 

UNIDADE 116.091 169.969 2015 
Cmt Geral 

Adjunto PM 
PM 

Elevar o nº de ações e 
operações de 
fiscalização 

número de ações e 
operações de fiscalização 
ambiental 

UNIDADE 1435 4098 2015 
Comandante do 

Batalhão 
Ambiental 

PM 

número de ações de 
fiscalização de trânsito 

UNIDADE 13789 39383 2015 
Cmt Btl PM 

Trânsito 
PM 
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PERSPECTIVA OBJETIVO ASSOCIADO INDICADOR UNIDADE 
VALOR 
ATUAL 

META 
(2015) 

PRAZO RESPONSÁVEL ÓRGÃO 
P

R
O

C
E

S
S

O
S

 

Melhorar o tempo-
resposta de atendimento 

emergencial 

tempo-resposta de 
atendimento de ocorrência 
de homicídio na capital 

SEGUNDO 461 302 2015 
Cmt Geral 

Adjunto PM 
PM 

tempo-resposta de 
atendimento de ocorrência 
de roubo na capital 

SEGUNDO 651 427 2015 
Cmt Geral 

Adjunto PM PM 

tempo-resposta de 
atendimento de ocorrência 
de furto na capital 

SEGUNDO 918 602 2015 
Cmt Geral 

Adjunto PM PM 

Elevar os índices de 
instauração e conclusão 

de inquéritos policiais 

% de instauração de 
inquéritos policiais/atos 
infracionais 

PERCENTUAL 22,8 33,0 2015 
Diretor Geral da 

PJC PJC 

% de conclusão total de 
inquéritos no ano. 

PERCENTUAL 51,0 70,0 2015 
Diretor Geral da 

PJC 
PJC 

Aumentar a 
resolutividade dos 
inquéritos policiais 

% de inquéritos concluídos 
com autoria definida 

PERCENTUAL 91,0 95,0 2015 
Diretor Geral da 

PJC 
PJC 

Elevar o percentual de 
requisições periciais 

atendidas 

percentual de requisições 
periciais atendidas em até 
45 dias 

PERCENTUAL 40 80 2015 
Diretor Geral da 

POLITEC POLITEC 

Reduzir o tempo de 
expedição do documento 

de identidade 

prazo de entrega de 
documento de identidade no 
interior do estado 

DIA 20 dias 10 dias 2015 
Diretor Geral da 

POLITEC POLITEC 

prazo de entrega de 
documento de identidade na 
capital do estado 

DIA 5 dias 2 dias 2015 
Diretor Geral da 

POLITEC 
POLITEC 

Reduzir o tempo-
resposta de atendimento 

de socorro 

tempo-resposta médio do 
atendimento emergencial de 
bombeiros na capital 

MINUTO 24 20 2015 
Diretor 

Operacional 
CBM 

CBM 

Elevar a fiscalização da 
segurança contra 
incêndio e pânico 

percentual de fiscalização 
das edificações nas cidades 
que possuem unidades de 
bombeiro militar 

PERCENTUAL 9,4 41,57 2015 
Diretor da 

DSCIP 
CBM 

 



Plano Estadual de Segurança Pública 2012 - 2015 

Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso 

30 

 

 

PERSPECTIVA OBJETIVO ASSOCIADO INDICADOR UNIDADE 
VALOR 
ATUAL 

META 
(2015) 

PRAZO RESPONSÁVEL ÓRGÃO 
P

R
O

C
E

S
S

O
S

 

Elevar o nº de 
atendimentos de 
prevenção social 

número de atendimentos a 
cidadãos em risco social e 
suas famílias 

UNIDADE 572.058 1.859.188 2015 
Paulo Eduardo 

C. Wolkmer 
SESP REDE 

número de pessoas 
atendidas com ações 
integradas de segurança 
pública para redução da 
vulnerabilidade ao crime 

UNIDADE 37.929 123.269 2015 
Paulo Eduardo 

C. Wolkmer 
SESP REDE 

Elevar o nº de pessoas 
envolvidas em ações 

comunitárias 

número de bases 
comunitárias no Estado 

UNIDADE 16 30 2015 
Coordenador de 
Polícia Comunit. 

SESP 

SESP 
COPC 

número de novos CONSEG 
implementados no Estado 

UNIDADE 175 200 2015 
Coordenador de 
Polícia Comunit. 

SESP 

SESP 
COPC 

número de pessoas 
envolvidas em ações 
comunitárias da PM 

PESSOA 
1438 

pessoas 
4.107 2015 

Coordenador de 
Polícia 

Comunitária PM 
PM 

Modenizar a gestão 
estratégica das polticas 
públicas de segurança 

PPD (recursos empenhados 
sobre o planejado inicial) 

PERCENTUAL 75,29 90 2015 
Secretário 

Adjunto SAP 
GESTÃO 

percentual de execução do 
PESP 

PERCENTUAL 37,66 95 2015 
Secretário 

Adjunto SAP 
GESTÃO 

Suprir a tempo as 
necessidades logísticas 

dos operadores  de 
segurança em todo o 

Estado  

índice de conformidade dos 
produtos e serviços 

PERCENTUAL 55 90 2015 
Sec. Adj. 

Executivo do NS 
NÚCLEO 

tempo de entrega de produto 
adquiridos via pregão 

DIA 201 60 2013 
Sec. Adj. 

Executivo do NS 
NÚCLEO 

tempo de entrega de produto 
adquirido via adesão 

DIA 116 30 2013 
Sec. Adj. 

Executivo do NS 
NÚCLEO 

Apoiar com TI e 
comunicação aos 

processos operacionais 
das Instituições 

percentual de integração dos 
sistemas de informação da 
SESP 

PERCENTUAL 10 80 2015 
Coordenador de 

TI 
SESP TI 

Fornecer conhecimento 
confiável e oportuno 

sobre os fatos adversos à 
Segurança Pública 

número de novas unidades 
de inteligência no Interior 

UNIDADE 0 11 2015 
Superintendente 

SUSE 
SESP SUSE 

número de relatórios de 
inteligência produzidos 

UNIDADE 0 965 2015 
Superintendente 

SUSE 
SESP SUSE 
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PERSPECTIVA OBJETIVO ASSOCIADO INDICADOR UNIDADE 
VALOR 
ATUAL 

META 
(2015) 

PRAZO RESPONSÁVEL ÓRGÃO 

P
E

S
S

O
A

S
 

Cuidar da qualidade de 
vida dos servidores 

Reduzir o absenteísmo na 
SESP e Instituições 
vinculadas 

PERCENTUAL 10,7 5 2015 
Superintendente 

RH 
SESP RH 

avaliação do clima 
organizacional 

PERCENTUAL 57,2 70 2015 
Superintendente 

RH 
SESP RH 

Formar e capacitar 
continuamente os 

profissionais 

percentual anual de pessoas 
capacitadas 

PERCENTUAL 40,6 50 2015 
Coordenador de 
Desenvolvimento 

SESP RH 

Combater os desvios de 
conduta 

percentual de servidores que 
respondem a apuração por 
desvio de conduta 

PERCENTUAL 7,9 5 2015  
SESP 

CORREGED. 

percentual de servidores que 
foram denunciados por 
desvio de conduta 

PERCENTUAL 7,1 5 2015  
SESP 

OUVID. 

F
IN

A
N

C
E

IR
A

 

Otimizar o gasto e reduzir 
a devolução de recursos 
para o Estado e para a 

União 

percentual médio anual de 
devolução de recursos de 
convênios 

PERCENTUAL 10,7 5 2013 
Secretário 

Adjunto 
Executivo do NS 

NÚCLEO 

percentual de devolução de 
recursos orçamentários 

PERCENTUAL 8,06 2 2015 
Secretário 

Adjunto 
Executivo do NS 

NÚCLEO 

Otimizar os resultados e a 
eficiência das Instituições, 
conquistando credibilidade 

para atrair recursos 
orçamentários e externos 

percentual de elevação do 
orçamento total da 
segurança pública 

PERCENTUAL 0,78 10 2015 
Secretário 

Adjunto 
Executivo do NS 

NÚCLEO 

Elevar a transparência e 
a responsabilização no 
uso do recurso público 

percentual de gasto público 
que tem suas informações 
divulgadas no DOE e na 
internet com acesso livre 

PERCENTUAL 85,73 98 2015 
Secretário 

Adjunto 
Executivo do NS 

NÚCLEO 
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5.4. Estratégias  

 

As estratégias são linhas de ação, parâmetros que balizam a forma como os 

órgãos devem perseguir os objetivos colimados. As ações serão desenvolvidas: 

 

ES1 - Atendendo ao cidadão com respeito e qualidade; 
 
ES2 - Valorizando os profissionais do sistema de Segurança Pública; 
 

ES3 - Promovendo a participação comunitária; 
 
ES4 - Incentivando e promovendo a ética e os valores institucionais; 
 
ES5 - Fomentando o controle interno e externo dos órgãos de Segurança Pública, em 
especial no combate aos desvios de conduta; 
 
ES6 - Implementando ações de preparação para contingências de sinistros e 
desastres;  
 
ES7 - Integrando e coordenando a atuação entre os órgãos, e destes com o  
conjunto do governo; 
 
ES8 - Modernizando a gestão pública dos órgãos de segurança pública; 
 

ES9 - Envolvendo a comunidade, o terceiro setor e a sociedade organizada na 
implementação de ações preventivas de sinistros e desastres; 
 
ES10 - Estabelecendo parcerias com governos municipais para a implementa-ção de 
unidades de segurança pública nos municípios; 
 
ES11 - Participando proativamente da política nacional para a segurança pública e da 
gestão compartilhada da informação (SUSP); 
 
ES12 - Integrando e promovendo a pesquisa científica na área de Segurança Pública, 
de modo a subsidiar políticas públicas de combate à criminalidade e à violência; 
 
ES13 - Buscando a responsabilidade e cooperação dos órgãos de imprensa na 
Segurança Pública; 
 
ES14 - Intensificando a presença institucional na região de fronteira; 
 
ES15 - Incrementando a receita própria e a captação de recursos externos; 
 
ES16 - Acompanhando e avaliando a execução da política pública de segurança; 
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6. AÇÕES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. PROJETOS ESTRATÉGICOS 

 
 

PROJETO ESTRATÉGICO RESPONSÁVEL PRAZO DE 
IMPLEMENTAÇÃO 

Segurança na Copa 
Secretário Adjunto de 

Segurança Pública 
2013 

Pacto de Enfrentamento às Drogas 
Secretário Adjunto de 

Políticas, Programas e Projetos 
2012 

Áreas Integradas de Segurança 
Pública 

Secretário Adjunto de 

Segurança Pública 
2012 

Interiorização da Inteligência 
Secretário Adjunto de 

Inteligência 
2013 

Pacto pela Vida (redução de homicídios) 
Mara Rúbia de Castro F. 

Carvalho 
2012 

Redução de desastres ambientais 
(incêndios Florestais) 

Comandante Geral do 

Corpo de Bombeiros 
2015 

Estratégia Estadual de Fronteira Coordenador do GEFRON 2013 

 

  

EEssttrruuttuurraaççããoo  ee  

FFoorrttaalleecciimmeennttoo  ddoo  

SSiisstteemmaa  IInntteeggrraaddoo  

ddee    

SSeegguurraannççaa  PPúúbblliiccaa  

eemm  MMaattoo  GGrroossssoo  

Redução dos Homicídios; 

Enfrentamento às drogas; 

Compatibilização de áreas; 

Prevenção multissetorial; 

Comunidades de fronteira; 

Inteligência regionalizada; 

Combate às queimadas; 

Copa do Mundo. 

Gestão 

intensiva 

dos 

resultados 

CAPITAL E 

INTERIOR 

VVAALLOORRIIZZAAÇÇÃÃOO  PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL  
 

TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL COMBATE À CORRUPÇÃO 

IINNCCLLUUSSÃÃOO  DDEE  PPEESSSSOOAALL  

  

AAÇÇÕÕEESS  PPRRIIOORRIITTÁÁRRIIAASS  
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6.1.1. Segurança na Copa 2014 

 
 A capital do estado de Mato Grosso será uma das sedes da Copa do Mundo da 

FIFA Brasil em 2014, recepcionando alguns jogos. O Governo do Estado de Mato Grosso 

criou uma Secretaria Extraordinária da Copa – SECOPA, responsável pelo planejamento, 

supervisão, coordenação, controle e execução de todas as ações para a realização do 

evento, de acordo com o contrato firmado com o Comitê Organizador Brasileiro e FIFA. 

 Para tanto a SESP com objetivo de desempenhar da melhor forma possível seu 

papel, desenvolvendo projetos especiais de segurança pública para realização da Copa 

do Mundo do Pantanal 2014, institui também um grupo de trabalho, com intuito de manter 

um bom relacionamento institucional, planejando estrategicamente e operacionalizando 

ações pertinentes a segurança pública – Portaria nº 03/2011/GAB/SESP, de 05 de janeiro 

de 2010. Existem ainda em âmbito estadual as câmaras temáticas de segurança, dentre 

outras, com o objetivo de definir estratégias e de preparar um plano de segurança para a 

copa do mundo de 2014, garantindo a integração e articulação entre os órgãos e 

instituições – Decreto nº 777/2011, de 18 de outubro de 2011. 

 

Subprojetos Observações 

Centro de Comando e Controle 
Construir o Centro de Comando e Controle para garantir a 
integração, monitoramento e controle de todo sistema de 
Segurança e Proteção para a Copa. 

Base Comunitária da Santa Isabel; 
Garantir a estrutura de atendimento e proximidade dos órgãos 
de Segurança à população, melhorando a qualidade de vida 
em área crítica do entorno da Arena. 

Cavalaria 
Instituir o policiamento montado, para atuação ostensiva e 
controle de distúrbio civil em grandes eventos. 

Canil 
Implantação do Canil Integrado da Secretaria de Segurança 
Pública 

10º Batalhão da Policia Militar 
Reforçar o policiamento ostensivo na área do entorno da 
Arena Multiuso, para garantir a Segurança da população, 
turistas, delegações e família FIFA. 

Delegacias de Apoio ao Turista e 
Delegacia de Proteção a Marcas e 
Combate a Pirataria 

Implantar estrutura adequada para o atendimento ao turista, 
fiscalização dos produtos comercializados e atendimento ao 
consumidor. 

Postos de Bombeiro Militar 

Implantar oito novos postos do Corpo de Bombeiros Militar, 
para atendimento de Emergências nos parâmetros da 
organização Mundial de Saúde OMS, nas regiões do Fan 
Park, Centros de Treinamentos, Aeroporto, Rodoviárias 
(Cuiabá e VG), percursos da família FIFA, eixo central do 
modal de transporte, Hotéis, Bares e Restaurantes. 

1º e 2º Batalhão do Bombeiro Militar Adequar o 1º e 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar. 

Instituto Médico Legal 
Garantir estrutura física adequada para execução das perícias 
médico-legais, dentro de um padrão de qualidade 
internacional. 
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6.1.2. Áreas Integradas de Segurança Pública 

 

O foco na redução da criminalidade será garantido através do projeto de 

compatibilidade de áreas, com a atribuição de responsabilidade territorial aos gestores 

táticos da Segurança, e gestão intensiva das ações e dos resultados. A Capital será 

dividida em seis Áreas Integradas de Segurança Pública – AISP e o Estado em 14 

Regiões Integradas de Segurança Pública – RISP, todas com a indicação de um gestor 

de cada Instituição (PM, PJC, CBM e POLITEC) que, conjuntamente, discutirão 

problemas e soluções integradas para a criminalidade em suas regiões. A gestão 

estratégica será realizada em tempo real e pelo próprio Secretário, através do 

acompanhamento dos indicadores. 

 

Subprojetos: 

 Implementação do painel de controle de indicadores operacionais em tempo real; 

 Implementação do planejamento operacional integrado com uso da análise criminal; 

 Implementação da compatibilidade de áreas entre as Instituições; 

 Implementação do sistema de recompensas por desempenho operacional das Áreas 

Integradas. 
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61.3. Pacto de Enfrentamento às Drogas 

 

A questão das drogas é encarada como prioritária devido ao seu elevado poder 

destrutivo e corruptivo, e seus impactos não apenas na Segurança, como na Educação, 

na Saúde, na Assistência Social e na economia em geral. A Secretaria de Segurança 

desenvolve diuturnamente esforços integrados de combate ao tráfico de drogas em todo o 

Estado, e a partir do ano de 2011 passa a integrar o Pacto Estadual de Enfrentamento às 

Drogas como um dos principais eixos de ação. Das 44 ações do Plano, a SESP responde 

por 17, são elas: 

AÇÃO ENVOLVIDOS META FÍSICA 

EIXO I – PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO CONTRA AS DROGAS 

5. Conscientização de Crianças, adolescentes e seus familiares 
quanto aos seus direitos e deveres na sociedade, através do 
Projeto Bombeiros do Futuro; 

EB/SETECS/ 
DETRAN/ 
SEJUDH/ SEDUC 

500 alunos 
inseridos 

6. Conscientização de Crianças e adolescentes sobre o risco das 
drogas e instrumentalização dos mesmos para a resistência às 
drogas, através do PROERD 

SEDUC/TJ/MP/ 
SEJUDH/SMEM/ 

COMAD 

139 municípios 
1.800.000 
atendimentos  

7. Capacitação de Policiais e operadores da Segurança para a 

identificação e encaminhamento dos usuários e dependentes, e 
aconselhamento às famílias sobre os problemas relacionados às drogas 

SEJUDH 
2.000 profissionais 
capacitados 

8. Atendimento psicossocial e inserção em projetos sociais de 
crianças, adolescentes e familiares através do projeto Rede Cidadã 

SEEL/SETECS/ 
SEDUC/SEC/ SMEC 

10.144 
atendimentos 

12. Realização de pesquisa sobre o uso de drogas na população 
do estado 

SEJUDH 
1 pesquisa 
realizada 

13. Ocupação do tempo ocioso e conscientização de crianças e 
adolescentes através do Projeto De Cara Limpa Contra as Drogas 

SESP/ 
SEDUC 

2.641 atendimentos 

17. Redução da ociosidade de crianças e adolescentes através dos 
projetos sociais da Polícia Militar 

SEDUC 
625 alunos 
inseridos 

18. Melhoria da segurança nas escolas públicas. SEDUC 20 escolas 

EIXO III – REPRESSÃO AO TRÁFICO DE DROGAS 

28. Força-tarefa integrada para retirar das ruas o usuário/pequeno 
traficante 

DPF/MP/TJ/SMA
S 

28 operações 
integradas 

29. Otimização do fluxo de informações operacionais entre as 
Instituições 

DPF/PRF/MP/TJ 
1 protocolo 
implementado 

30. Realização de operações integradas para prisão de 
fornecedores de drogas no Estado 

DPF/MP/TJ 
2 operações 
integradas 

31. Realização de operações integradas para o fechamento de 
pontos de venda de drogas no Estado 

DPF 
1.900 pontos 
fechados 

32. Articulação para a criação de uma base de operações aéreas 
na fronteira 

Aeronáutica 1 base aérea criada 

33. Implementação de soluções tecnológicas de comunicações e 
monitoramento na fronteira 

PM/PJC/DPF/ 
EBMar/Aeron 

465 equipamentos 
instalados 

34. Realização de operações integradas na fronteira com 
alternância de comando entre as Instituições 

DPF/MP/TJ 
EBMarAer/PRF 

16 operações 
integradas 

35. Implementação de um canil na fronteira COMAD Cáceres/ TJ 1 canil implement. 

39. Mapeamento das principais rotas utilizadas para tráfico de 
drogas na fronteira 

DPF 
100% de rotas 
mapeadas 
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6.1.4. Pacto pela Vida (redução de homicídios) 

 

O controle e a redução de homicídios em Mato Grosso deve ser uma política 

pública de primeira grandeza. Nessa difícil tarefa, é imprescindível a mobilização de toda 

a sociedade mato-grossense, governantes, servidores da segurança pública e das demais 

secretarias, além do terceiro setor, para a construção democrática e participativa de uma 

Política de Redução de Homicídios. 

Nesse sentido a ação ―Pacto pela Vida‖ deverá se constituir no sustentáculo da 

construção do Programa Estadual de Redução de Homicídios de Mato Grosso, pois 

trará a lume amplo debate acerca das altas taxas de mortes violentas no Estado abrindo 

canais de comunicação e pactuação de metas e responsabilidades, o que certamente 

robustecerá a cultura de PRIORIZAÇÃO DA VIDA em Mato Grosso. 

O Programa de Redução de Homicídios contemplará medidas extremamente 

relevantes incluindo a resolutividade dos inquéritos policiais, a integração de ações e 

serviços para atendimento das ocorrências de homicídios, incluindo utilização dos 

instrumentos técnicos já existentes, porém inoperantes, e aquisição de outros, a exemplo 

do software do banco balístico, com vistas a fomentar toda a cadeia de responsabilização 

das ações fatais intencionais em Mato Grosso de forma célere e eficaz.  Formas 

inovadoras de prevenção do homicídio deverão focar iniciativas com vistas a quebrar o 

paradigma da descontinuidade das ações do Poder Público. 

Nesse viés, a consecução do ―Pacto pela Vida‖ se efetivará diretamente através da 

construção do Programa de Redução de Homicídios, tendo sido criada para tanto, de 

forma inovadora dentro do Programa Plurianual do Estado (PPA), a ação Fórum da Vida 

como instrumento garantidor da continuidade das ações pactuadas, sejam de avaliação, 

monitoramento ou de construção.  

 

6.1.5. Estratégia Estadual de Fronteira 

 

6.1.6. Interiorização da Inteligência 

 

6.1.7. Estruturação do CBM para redução de desastres ambientais 
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6.2. SUBPROGRAMAS 

 

São as iniciativas e ações das diversas instituições da Segurança Pública para o 

enfrentamento dos desafios aqui colocados. Seus objetivos desdobram os objetivos 

específicos do plano e suas medidas constituem as ações necessárias para atingi-los. As 

metas de resultado aqui consignadas representam o compromisso dos gestores dos 

diversos níveis das Instituições de Justiça e Segurança Pública, a serem ajustadas 

conforme os meios e recursos postos a sua disposição. Os objetivos das proposições 

derivam de problemas do cidadão a serem enfrentados pela política pública de 

segurança, garantindo o foco em resultados de todo o planejamento; as metas 

quantificam, prazificam e responsabilizam os gestores, garantindo a transparência, o 

accountability e possibilitando a avaliação sistemática. 

Os subprogramas reorganizam as ações orçamentárias sob a lógica da gestão por 

resultados, de modo que todo o orçamento da pasta, no montante de R$ 

4.171.658.721,00 (se incluímos o pagamento de pessoal), fica claramente relacionado 

aos objetivos estratégicos e táticos da Segurança Pública, aos seus indicadores e com 

prazos e responsáveis definidos. 

Este plano prevê 24 Subprogramas que estabelecem 57 metas de gestão, conforme 

a matriz de responsabilidade abaixo: 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVO DO SUBPROGRAMA RESPONSÁVEL META DE RESULTADO AÇÕES VALOR 

O
E
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Elevar a satisfação do Cidadão com os 
serviços das Instituições de Segurança 

Pública 

Sidnei Rogério 
Novais 

Elevar a satisfação do Cidadão com o atendimento 
recebido das Instituições de Segurança Pública de 
58,3% para 80% até 2015; 

- - 
Melhorar a avaliação pelo Cidadão dos serviços das 
Instituições de Segurança Publica de 34,9% para 
55% até 2015. 

Reduzir os desvios de conduta nas 
Instituições de Segurança Pública 

A definir 

Reduzir de 7,1% para 5% o percentual de servidores 
que sofreram denúncia por desvio de conduta; 

1083 R$ 606.331,00 
Reduzir de 7,9 para 5% o percentual de servidores 
que responderam a procedimento apura tório por 
desvio de conduta. 

Realizar, de forma integrada e 
coordenada, ações sociais com foco na 
juventude a fim de prevenir a cooptação 
pelo crime e a prática eventual de delitos 
por cidadãos em vulnerabilidade social. 

Paulo Eduardo 
de C. Wolkmer 

 

Realizar anualmente 1.375.746 atendimentos com 
ações de cidadania, e prevenção primária da 
violência até 2015; 

4333, 4401, 
4403, 4404, 
4405, 4262, 
4334, 4335 

e 5137; 

R$ 18.738.215,00 

Atender anualmente a 96.068 pessoas com ações de 
cidadania e prevenção primária da violência até 2015 

Consolidar a filosofia de Polícia 
Comunitária e melhorar a interação entre 

as Instituições e as comunidades na 
identificação e enfrentamento dos 

problemas de segurança. 

Coordenador da 
Polícia 

Comunitária 
SESP 

Elevar de 16 para 30 o número de bases 
comunitárias de segurança no Estado até 2015; 

4331, 
4336 e 
5138 

 

R$ 6.221.546 
Elevar de 175 para 200 o número de Conselhos 
Comunitários de Segurança no Estado. 

Elevar o nº de pessoas (policiais e comunidade) 
envolvidas reuniões de conselho, palestras, etc. e 
ações sociais de 1.438 para 3.159 até 2015. 

Atender às solicitações emergenciais do 
cidadão com agilidade e qualidade, e 
colaborar para a redução do tempo-

resposta do atendimento das Instituições 
da Segurança Pública 

Coordenador do 
CIOSP 

Reduzir de 289 para 210 segundos o tempo entre o 
atendimento e o despacho do primeiro recurso; 

4275 R$ 13.444.971,00 
Reduzir de 156.000 para 90.000 o número de 
chamadas perdidas, 

Reduzir de 155 para 90 o número de reclamações do 
atendimento. 

Reduzir o tempo-resposta e aumentar a 
segurança do atendimento de emergência 

realizado pelo CIOPAer. 

Coordenador do 
CIOPAER 

Reduzir de 136 min. para 40 min. o tempo-resposta 
do atendimento aeropolicial no interior do Estado. 

4274 R$ 20.791.556,00 
Eliminar a demanda reprimida de horas de vôo de 
atendimento aeropolicial. 
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Modernizar a gestão do Sistema de 
Segurança Pública para aumentar a 

eficiência e eficácia das Instituições em 
busca da efetividade das políticas 

públicas. 

Secretário 
Adjunto da SAP 

Elevar de 37,66% para 95% o nível de 
implementação do Plano Estadual de Segurança 
Pública até 2015; 

1064, 
2014, 
3947 e 
4273 

R$ 6.361.424,00 

Elevar o PPD de 75,29% para 90% até 2015. 

Melhorar a qualidade de vida do servidor 
no trabalho e a motivação profissional. 

Superintendente 
de RH SESP 

Reduzir o absenteísmo nas Instituições de 
Segurança Pública de 10,7% para 5% até 2015. 1064 e 

3950 
R$ 9.725.919,00 

Elevar a avaliação do clima organizacional de 57,2% 
para 70% até 2015 

Prover à sociedade de profissionais bem 
formados, continuamente capacitados e 

desenvolvidos, para a prestação dos 
serviços de Segurança Pública com 

excelência técnica e ética. 

Coordenadora 
de 

Desenvolvimento 

Elevar de 40,6% para 50% o percentual de 
servidores que realizaram capacitação no ano. 

1062, 
1088 e 
3133 

R$ 21.718.623,00 

Integrar, otimizar e disponibilizar 
informações para as instituições da 

Segurança Pública de forma eficaz e 
eficiente. 

Coordenador de 
TI da SESP 

Aumentar de 10% para 80% a integração dos 
sistemas de informação da SESP. 

2009, 
4276, 
5132 e 
5145. 

R$ 61.122.658,00 

Fornecer subsídio informacional para a 
tomada de decisões no campo da 

Segurança Pública 

Superintendente 
de Inteligência 

Estratégica 

Produzir 965 relatórios de inteligência no período de 
2012 a 2015; 3959, 5130, 

5131, 5135 
e 5143. 

R$ 8.313.534,00 
Implementar 12 centros de comando e controle e 
Inteligência no interior do Estado. 

Atender às demandas da área 
programática, no tempo, abrangência e 
qualidade necessários ao cumprimento 

das metas operacionais. 

Secretário 
Adjunto 

Executivo do 
Núcleo 

Segurança 

Reduzir o tempo médio de entrega de bem ou serviço via 
pregão de 201 dias para 90 dias até 2014; 

2005, 
2006, 
2007, 
2009 e 
8028 

R$ 47.873.176,69 

Reduzir o tempo médio de entrega de bem ou serviço via 
adesão a ARP de 116 dias para 45 dias até 2014; 

Reduzir o percentual de recursos de convênios não 
executados de 10,7% para 5% até 2015; 

Reduzir o percentual de inexecução de recursos 
orçamentários de 8,06% para 2% até 2015; 

Reduzir o percentual de inconformidades dos bens 
ou serviços entregues pelo Núcleo Segurança de 
45% para 10% até 2015; 

Elevar o percentual do gasto público da Segurança 
que tem suas informações acessíveis ao Cidadão de 
85,7% para 98% até 2015; 

Aumentar o percentual anual de elevação do 
orçamento total da pasta de 0,78% para 10%. 
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Ampliar a presença policial militar em 
locais que favorecem a prática de 

crime, para promoção de segurança 
ao cidadão. 

Comandante 
Geral Adjunto 

da PM 

Elevar o número de horas/homem de 
policiamento ostensivo de 9.121.788/ano para 
18.914.940 até 2015 

1073, 
2006, 
2007, 
2009 e 
4271 

R$ 205.193.055,00 

Elevar o nº de atendimentos realizados pela PM 
de 116.091/ano para 169.969/ano até 2.015 

Elevar o nº de abordagens policiais de 
1.529.758/ano para 1.859.430/ano até 2.015 

Elevar o nº de pessoas conduzidas pela PM de 
55.378/ano para 81.079/ano até 2.015 

Elevar o nº de prisões de foragidos da  justiça 
de 1.254/ano para 1.836/ano até 2.015 

Elevar o número de armas de fogo apreendidas 
de 2.365/ano para 3.463/ano até 2015; 

Melhorar a agilidade e resolutividade 
do atendimento emergencial de 

ocorrências policiais 

Comandante 
Geral Adjunto 

da PM 

Reduzir o tempo-resposta de atendimento a 
ocorrência de homicídio na Capital de 461 
segundos para 302 segundos; 

1072 e 
5138 

R$ 2.526.759,00 
Reduzir o tempo-resposta de atendimento a 
ocorrência de roubo na Capital de 651 
segundos para 427 segundos; 

Reduzir o tempo-resposta de atendimento a 
ocorrência de furto na Capital de 918 segundos 
para 602 segundos; 

Intensificar as ações de fiscalização 
ambiental e de trânsito urbano e 

rodoviário nas atribuições da Polícia 
Militar. 

Comandante do 
Policiamento 
Especializado 

Elevar o número de ações de fiscalização de 
trânsito em 20% ao ano, até dez/2011. 

 
- 

 
- 

Elevar o número de ações e operações de 
fiscalização ambiental de 1.345/ano em 2010, 
para 4.098/ano até dez/2015. 

Conter a criminalidade na região de 
fronteira do Estado, e coibir a entrada 

de drogas no território brasileiro. 

Coordenador do 
GEFRON 

Elevar de 21.661 para 31.715 o número anual 
de abordagens efetuado durante as ações 
operacionais na região de fronteira oeste. 

4279 e 
5172 

R$ 7.776.772,00 

 



Plano Estadual de Segurança Pública 2012 - 2015 

Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso 

42 

 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
OBJETIVO DO SUBPROGRAMA RESPONSÁVEL META DE RESULTADO AÇÕES VALOR 

OE4 – Elevar o 
esclarecimento 
dos crimes e 

sua autoria para 
a responsabili-

zação penal 

Elevar o esclarecimento dos crimes e sua 
autoria para responsabilização penal. 

Diretor Geral 
Adjunto da PJC 

Elevar o índice de conclusão total de inquéritos no 
ano de 51% em 2010 para 70% em 2015. 

2006, 
2007, 
2009, 
4259 e 
4260 

R$ 162.010.309,00 
Elevar o índice dos inquéritos policiais concluídos 
com autoria definida de 91% para 95% até 2.015 

Elevar o índice de prisões por mandado de 37% para 
50% até 2015. 

Fortalecer as ações de proximidade com 
os cidadãos. 

Diretor Geral 
Adjunto da PJC 

Elevar o índice de instauração de inquéritos 
policiais/atos infracionais de 23% para 33% até 
2015; 

4260, 
5141 e 
5163 

R$ 7.006.413,00 
Elevar o número de boletins de ocorrência 
registrados nas Bases Comunitárias de 3.145/ano 
para 4.605/ano até 2.015. 

OE 5 - Prevenir 
e atender a 
sinistros e 

emergências 

Reduzir a demanda reprimida de 
atendimento de ocorrências de bombeiros 

na Região Metropolitana de Cuiabá. 

Diretor 
Operacional do 

CBM 

Reduzir de 15,52 para 10% a demanda reprimida de 
atendimento de ocorrências de bombeiros militares 
até dez/2011 

2006, 
2007 e 
4253 

R$ 38.199.284,15 

Reduzir o tempo-resposta da primeira 
guarnição de bombeiros militares na 

ocorrência, a partir do acionamento via 
193. 

Diretor 
Operacional do 

CBM 

Reduzir o tempo-resposta médio do atendimento 
emergencial de bombeiros militares de 24 para 20 
minutos até dez/2015. 

4254, 
4332 e 
4337 

R$ 6.087.550,00 

Fortalecer as ações preventivas de 
bombeiros e a fiscalização contra 

sinistros. 

Diretor da 
DSCIP do CBM 

Elevar de 9,4% para 41,6% o percentual de 
edificações fiscalizadas nas cidades que possuem 
Unidade do Corpo de Bombeiros 

4255 R$ 2.358.803,00 

Garantir a efetiva oferta de serviços do 
Corpo de Bombeiros Militar para uma 

parcela maior da população mato-
grossense, no interior do Estado. 

Comandante 
Geral Adjunto 

do CBM 

Ampliar de 57,1% para 70% o percentual de pessoas 
com serviços do Corpo de Bombeiros Militar na sua 
cidade 

- - 

OE6. Realizar 
as perícias 
oficiais e a 

identificação 
técnica com 

efetividade para 
o cidadão 

Atender a todas as requisições periciais 
em observância ao prazo legal. 

Diretor Geral da 
POLITEC 

Elevar de 40 para 80 o percentual de requisições 
periciais atendidas em até 45 dias. 

1090, 1107, 
2006, 2007, 
2009, 4277 

e 5140 

R$ 44.744.051,95 

Reduzir o tempo de expedição do 
documento de identidade ao cidadão. 

Diretor Geral da 
POLITEC 

Reduzir o prazo de entrega de documento de 
identidade no interior do Estado de 20 dias para 10 
dias até 2015; 

1089 R$ 9.919.285,00 
Reduzir o prazo de entrega de documento de 
identidade na capital do Estado de 5 dias para 2 dias 
até 2015. 
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Subprograma: Melhoria do atendimento nos serviços da Segurança Pública 01 

Objetivo: 

Elevar a satisfação do Cidadão com os serviços das Instituições de Segurança Pública 

Meta de resultado: 

Elevar a satisfação do Cidadão com o atendimento recebido das Instituições de Segurança 
Pública de 58,3% para 80% até 2015; 
Melhorar a avaliação pelo Cidadão dos serviços das Instituições de Segurança Pública de 34,9% 
para 55% até 2015; 

Responsável: Sidnei Rogério Novais 

Unidade Sede: SESP - SAP 
Medidas: 
1. Realizar pesquisas qualitativas de atendimento e grau de satisfação da população com o atendimento 
das Instituições; 2. Promover capacitação continuada com ênfase em direitos humanos, policiamento 
comunitário e relações humanas para 100% do efetivo operacional até dez/2013; 
3. Realizar cursos de atualização e padronização das ações operacionais policiais militares; 
4. Criar um corpo permanente de instrutores capacitados para aplicação do programa de capacitação 
continuada; 5. Padronizar os procedimentos operacionais, nas grades curriculares dos cursos de formação 
e aperfeiçoamento;  
6. Padronizar os projetos de construção de Unidades de Segurança; 
7. Adequar instalações físicas já existentes para melhoria do atendimento ao público; 
8. Preparar as unidades para atendimento a portadores de deficiências físicas; 
9. Modernizar os sistemas de comunicação voltados para o atendimento ao público; 
10. Ativar novas Unidades de Segurança Pública;  
11. Implementar o serviço de pós-atendimento ao cidadão; 
12. Reduzir a deficiência de efetivo nas Unidades de Segurança. 
Subordina-se ao Objetivo Estratégico: Contempla estratégias: 

OE1. Melhorar a qualidade do atendimento 
e fortalecer a proximidade com o cidadão 
nas ações de Segurança Pública 

 
ES1, ES2, ES3, ES4, ES7, ES8, ES16 

 

Integra-se com os subprogramas: 
19, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 16 

Contribui com o(s) OE: 
OE3, OE4 

Articula-se em parceria com: 
Ministério da Justiça; Poder Judiciário; Poder 
Legislativo; Ministério Público Estadual; 
Secretarias de Estado; Defensoria Pública; 
Conselhos Municipais de Segurança Pública;  
Prefeituras Municipais; Universidades Públicas 
e Particulares; Sociedade Civil Organizada. 

Possíveis fontes de recursos: 
Ministério da Justiça; 
Prog. Nac. Seg. Pub. com Cidadania – PRONASCI; 
Prefeituras; 
Instituições Financeiras; 
Parcerias Público Privadas; 

Problema que originou o Subprograma: Evidências do Problema: 
Baixa avaliação do atendimento das 
Instituições nos serviços de Segurança Pública 

65,7% da população avalia como regular ou ruim o 
atendimento nos serviços de Segurança Pública.  
. 

NO MT+20 –  
Este subprograma operacionaliza: 
Linha(s) estruturante(s) = 5.1 
Estratégia(s) = 5 
Objetivo(s) específico(s) = 7.2 
Do Macro-Objetivo 7 – Reduzir a Violência e a insegurança do Cidadão 

No Plano Plurianual –  
Dentro do Objetivo Estratégico de Governo 7 ―Reduzir a violência e a insegurança do Cidadão‖, este 
Subprograma: 
contribui para o atingimento da meta =  
desdobra o Programa = 334 
e é financiado orçamentariamente pelas ações =  
Valor já alocado para o Subprograma = R$  
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Subprograma: Modernização da Gestão da Segurança Pública 02 

Objetivo: 

Modernizar a gestão do Sistema de Segurança Pública para aumentar a eficiência e eficácia das 
Instituições em busca da efetividade das políticas públicas. 

Meta de resultado: 

Elevar de 37,66% para 95% o nível de implementação do Plano Estadual de Segurança Pública 
até 2015; 
Elevar o PPD de 75,29% para 90% até 2015. 

Responsável: Secretário Adjunto de Políticas, Programas e Projetos 

Unidade Sede: SESP - SAP 

Medidas: 
1. Reformar os sistemas de gestão atuais e implementar novos, visando à melhoria da eficiência e 
dos resultados das Instituições; 
2. Prover ferramentas de gestão e acompanhamento dos indicadores de Segurança Pública;  
3. Melhorar o fluxo de informações gerenciais e operacionais nas unidades de Segurança Pública; 
4. Padronizar os procedimentos operacionais e administrativos das unidades do Sistema de 
Segurança Pública; 
5. Fortalecer o subsistema de projetos da Segurança Pública para potencializar a captação de 
recursos externos; 
6. Acompanhar a execução orçamentária das Instituições de Segurança Pública, em relação aos 
resultados obtidos; 
7. Fortalecer o marketing e a divulgação das ações e resultados das Instituições. 

Subordina-se ao Objetivo Estratégico: Contempla estratégias: 
OE2. Elevar a eficiência e a eficácia da Segurança 
Pública com a modernização da gestão estratégica 
e dos processos sistêmicos, visando à efetividade 
das políticas públicas para o Cidadão; 

 
ES2, ES4, ES5, ES7, ES8, , ES11, ES16 

 

Integra-se com os subprogramas: 
 

Contribui com o(s) OE: 
 

Articula-se em parceria com: 
Secretaria de Estado de Administração; 
Secretaria de Estado de Planejamento; 
Secretaria de Estado de Fazenda; 
Auditoria Geral do Estado; 

Possíveis fontes de recursos: 
Ministério da Justiça; 
Prog. Nac. Seg. Pub. c Cidadania PRONASCI; 
Parcerias Público Privadas. 

Problema que originou o Subprograma: Evidências do Problema: 
Gestão centralizada, ineficaz, ineficiente, não proporcionando 
motivação e direcionamento às atividades dos servidores do 
Sistema de Justiça e Segurança Pública. 
Esforços institucionais dispersos;  
Deficiência na integração de informações entre as unidades do 
Sistema de Justiça Criminal; Baixa divulgação das ações 
positivas das Instituições de Segurança; 

Taxa de 37,66% de atingimento dos resultados 
do Plano Estadual de Segurança Pública 2008-
2011, até 2010. 

NO MT+20 –  
Este subprograma operacionaliza: 
Linha(s) estruturante(s) = 5.3 
Estratégia(s) = 5 
Objetivo(s) específico(s) = 7.3 
Do Macro-Objetivo 7 – Reduzir a Violência e a insegurança do Cidadão 

No Plano Plurianual –  
Dentro do Objetivo Estratégico de Governo 7 ―Reduzir a violência e a insegurança do Cidadão‖, este 
Subprograma: 
contribui para o atingimento da meta =  
desdobra o Programa = 334 
e é financiado orçamentariamente pelas ações = 1064, 2014, 3947 e 4273 
Valor já alocado para o Subprograma = R$ 6.361.424,00 
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Subprograma: Valorização profissional e qualidade de vida 03 

Objetivo: 

Melhorar a qualidade de vida do servidor no trabalho e a motivação profissional. 

Meta de resultado: 

Reduzir o absenteísmo nas Instituições de Segurança Pública de 10,7% para 5% até 
2015; 
Melhorar a avaliação do clima organizacional de 57,2% para 70% até 2015. 

Responsável: Superintendente de RH da SESP 

Unidade Sede: SESP – RH 

Medidas: 
1. Propiciar o acesso e a manutenção da saúde; 
2. Propiciar a recuperação e a reinserção do servidor ao trabalho; 
3. Possibilitar a valorização das relações interpessoais e fortalecimento da imagem 
institucional; 
4. Promover a valorização do servidor e a qualidade de vida; 
5. Instituir um modelo de gestão de resultados para a liderança. 
Subordina-se ao Objetivo Estratégico: Contempla estratégias: 

OE2. Elevar a eficiência e a eficácia da 
Segurança Pública com a modernização 
da gestão estratégica e dos processos 
sistêmicos, visando à efetividade das 
políticas públicas para o Cidadão; 

ES2, ES4, ES8 

Integra-se com os subprogramas: 
 
 

Contribui com o(s) OE: 
 

Articula-se em parceria com: 
Prefeitura Municipais de Cuiabá e Várzea 
Grande; 
Secretarias de Estado. 

Possíveis fontes de recursos: 
FNSP 
PRONASCI 

Problema que originou o Subprograma: Evidências do Problema: 

Excesso de faltas injustificadas; 
Excesso de afastamentos de servidores; 
Servidores diagnosticados com estresse; 
Servidores desligados. 

1.737 faltas injustificadas; 
683 afastamentos; 
52% dos servidores com estresse; 
165 desligamentos. 

NO MT+20 –  
Este subprograma operacionaliza: 
Linha(s) estruturante(s) = 5.2 e 7.3 
Estratégia(s) = 5 3 7 
Objetivo(s) específico(s) = 7.2  
Do Macro-Objetivo 7 – Reduzir a Violência e a insegurança do Cidadão 

No Plano Plurianual –  
Dentro do Objetivo Estratégico de Governo 7 ―Reduzir a violência e a insegurança do Cidadão‖, 
este Subprograma: 
contribui para o atingimento da meta =  
desdobra o Programa = 334 
e é financiado orçamentariamente pelas ações = 1064 e 3950 
Valor já alocado para o Subprograma = R$ 9.725.919,00 
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Subprograma: Redução dos desvios de conduta dos servidores da 
Segurança Pública 

04 

Objetivo: 

Reduzir os desvios de conduta nas Instituições de Segurança Pública 

Meta de resultado: 

Reduzir de 7,1% para 5% o percentual de servidores que sofreram denúncia por desvio 
de conduta; 
Reduzir de 7,9% para 5% o percentual de servidores que responderam a procedimento 
apuratório por desvio de conduta. 

Responsável: A definir 
Co-Responsáveis: Joelson Geraldo Sampaio, Gilmar Dias Carneiro, Aderson José 
Barbosa, Marcos Rogério, Geraldo Magela, William Douglas Monteiro Santos, Vera 
Rotildes, Márcio Cambahuba e Rubem Carlos Toebe. 
Unidade Sede: SESP 
Medidas: 
1. Fomentar uma política de valorização dos servidores, com revisão dos planos de carreira, dos métodos 
de avaliação de pessoal, prestigiando o aspecto disciplinar e a produtividade;  
2. Fomentar a modificação da legislação para a aplicação de pena disciplinar pecuniária a todos os 
servidores das instituições do Sistema de Segurança Pública; 
3. Implantar um sistema regular de aferição do índice de desvio de conduta no âmbito das instituições; 
4. Desenvolver um sistema de informação específico para as Corregedorias e Ouvidorias; 
5. Prover o efetivo necessário para as Corregedorias e Ouvidorias, bem como a sua qualificação; 
6. Divulgar as ações das Corregedoria e Ouvidorias e os serviços disponibilizados aos públicos interno e 
externo; 7. Reestruturar das instalações e equipar as Corregedorias e Ouvidorias, proporcionando melhor 
acesso ao cidadão; 8. Rever as normas que regulamentam os processos e procedimentos das 
instituições; 9. Promover ações de orientação aos profissionais do Sistema de Segurança Pública, visando 
a prevenir desvios de conduta. 
10. Padronizar os procedimentos operacionais e administrativos da instituição; 
11. Elevar a participação das Corregedorias e Ouvidorias no interior do Estado. 

Subordina-se ao Objetivo Estratégico: Contempla estratégias: 
OE1. Melhorar a qualidade do atendimento e 
fortalecer a proximidade com o cidadão nas 
ações de Segurança Pública 

 
ES2, ES4 

 

Integra-se com os subprogramas: 
 

Contribui com o(s) OE: 
 

Articula-se em parceria com: 
 

Possíveis fontes de recursos: 
 

Problema que originou o Subprograma: Evidências do Problema: 

Elevado número de servidores da 
Segurança envolvidos em desvio de 
conduta 

7,1% pessoas foram denunciadas por desvio de 
conduta, e 7,6 pessoas responderam a procedimento 
apuratório em 2010. 

NO MT+20 –  
Este subprograma operacionaliza: 
Linha(s) estruturante(s) = 7,1 a 7.4 
Estratégia(s) = 7 
Objetivo(s) específico(s) = 7.2 
Do Macro-Objetivo 7 – Reduzir a Violência e a insegurança do Cidadão 

No Plano Plurianual –  
Dentro do Objetivo Estratégico de Governo 7 ―Reduzir a violência e a insegurança do Cidadão‖, este 
Subprograma: 
contribui para o atingimento da meta =  
desdobra o Programa = 334 
e é financiado orçamentariamente pela ação = 1083 
Valor já alocado para o Subprograma = R$ 606.331,00 
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Subprograma: Prevenção à violência, drogas e crimes 05 

Objetivo: 
Realizar, de forma integrada e coordenada, ações sociais com foco na juventude a fim de prevenir a 
cooptação pelo crime e a prática eventual de delitos por cidadãos em vulnerabilidade social. 
Meta de resultado: 
Realizar anualmente 1.375.746 atendimentos com ações de cidadania, e prevenção primária da violência 
até 2015; 
Atender anualmente a 96.068 pessoas com ações de cidadania, e prevenção primária da violência até 2015 

Responsável: Paulo Eduardo de Carvalho Wolkmer 
Co-responsáveis: Zózima Sales, Jacques Lopes da Cunha, Rosalina Gomes, Juliana Chiquito, 
Abdias Dantas 

Unidade Sede:  

Medidas: 
1. Integrar ações e articular procedimentos e encaminhamentos entre SESP, SEDUC, SETECS, SAÚDE, 

ESPORTE E LAZER, CULTURA, Judiciário, Ministério Publico, Defensoria, Policia Militar, Policia Judiciária 
Civil e Corpo de Bombeiros Militar, no que diz respeito a Segurança Pública, pautada na Educação, 
Oportunidade e Responsabilização; 
2. Estabelecer canal de comunicação interinstitucional para solução de problemas que contribuem para a 
violência e criminalidade; 
3. Estabelecer estratégias institucionais em alinhamento com os objetivos do Sistema de Segurança 
Pública; 
4. Integração entre Rede Cidadã, Bases Comunitárias de Segurança e comunidades para identificarem e 
solucionarem problemas de desordem, crime ou medo. 
Subordina-se ao Objetivo Estratégico: Contempla estratégias: 

OE1. Melhorar a qualidade do atendimento 

e fortalecer a proximidade com o cidadão 

nas ações de Segurança Pública 

 
ES3, ES4, ES7,  

 

Integra-se com os subprogramas: 
 

Contribui com o(s) OE: 
 

Articula-se em parceria com: 
Ministério da Justiça; Poder Judiciário; 
Ministério Público Estadual; Defensoria 
Pública; Secretarias de Estado; Universidades 
Públicas e Particulares; Prefeituras Municipais;  
Conselhos Municipais de Segurança Pública. 

Possíveis fontes de recursos: 
Ministério da Justiça; 
Prog. Nac. Seg. Pub. com Cidadania – PRONASCI; 
Prefeituras; 
Instituições Financeiras; 
Parcerias Público Privadas. 

Problema que originou o Subprograma: Evidências do Problema: 
Pessoas em vulnerabilidade social, sendo 
cooptadas pelo crime ou tornando-se 
criminoso por uma situação fortuita. 

 

NO MT+20 –  
Este subprograma operacionaliza: 
Linha(s) estruturante(s) =2.1, 2.3, 2.4 
Estratégia(s) = 2 
Objetivo(s) específico(s) = 7.3 
Do Macro-Objetivo 7 – Reduzir a Violência e a insegurança do Cidadão 

No Plano Plurianual –  
Dentro do Objetivo Estratégico de Governo 7 ―Reduzir a violência e a insegurança do Cidadão‖, 
este Subprograma: 
contribui para o atingimento da meta =  
desdobra o Programa = 324 
e é financiado orçamentariamente pelas ações = 4333, 4401, 4403, 4404, 4405,  4262, 4334, 
4335 e 5137; 
Valor já alocado para o Subprograma = R$ 18.738.215,00 
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Subprograma: Ampliação do policiamento ostensivo 06 

Objetivo: 

Ampliar a presença policial militar em locais que favorecem a prática de crime, para 
promoção de segurança ao cidadão. 

Meta de resultado: 

Elevar o número de horas/homem de policiamento ostensivo de 9.121.788/ano para 
18.914.940/ano até 2015;  
Elevar o número de atendimentos realizados pela PM de 116.091/ano para 169.969/ano 
até 2015;  
Elevar o número de abordagens policiais de 1.529.758/ano para 1.859.430 até 2015;  
Elevar o número de pessoas conduzidas de 55.378/ano para 81.079/ano até 2015. 
Elevar o nº de prisões de foragidos da justiça de 1.254/ano para 1.836/ano até 2015; 
Elevar o nº de armas de fogo apreendidas de 2.365/ano para 3.463/ano até 2015. 

Responsável: Comandante Geral Adjunto da PM 

Unidade Sede: Polícia Militar 

Medidas: 
1. Incluir o efetivo policial e ampliar a estrutura logística para o policiamento ostensivo;  
2. Expandir policiamento em áreas comerciais de bairros populosos;  
3. Efetuar mapeamento dos bairros que possuem área comercial em todo Estado;  
4. Ampliar o sistema de monitoramento e vigilância em área comercial na capital e no 
interior do Estado;  
5. Realizar pesquisas qualitativas quanto à presença policial e a sensação de segurança;  
6. Prover com meios necessários (equipamentos e pessoal) os órgãos responsáveis pela 
estatística e análise criminal da PMMT;  
7. Fomentar a aquisição e/ou desenvolvimento de novas tecnologias para realização de 
análise criminal e geoprocessamento criminal;  
8. Capacitar os profissionais de estatística e análise criminal;  
9. Realizar pesquisa junto à população sobre a percepção em relação à segurança e 
atuação policial;  
10. Implementar de bases comunitárias de segurança pública;  
11. Direcionar as rondas de policiamento motorizado e a pé para atendimento de 100% 
dos bairros com ocorrências de homicídios, roubo e furto, nos dias/horários e endereços 
com maior incidência;  
12. Reaparelhar o tecnológico das unidades policiais militares;  
13. Aumentar o número de viaturas policiais em atividade de policiamento ostensivo em 
bairros com menor cobertura policial;  
14. Promover de ações de cidadania;  
15. Reduzir a quantidade de bairros policiados por viatura. (numero de bairros policiados 
x número de viaturas);  
16. Implantação de 29 Bases Comunitárias de Segurança;  
17. Aumentar o índice de cobertura geográfica do policiamento motorizado;  
18. Aumentar o índice de atendimento das ocorrências não criminais e assistências;  
19. Atender todas as ocorrências de maior potencial ofensivo;  
20. Aumentar o número de abordagens a pessoas e veículos durante o serviço e 
operações policiais;  
21. Estruturar e ampliar as atividades do setor de inteligência da PMMT; 
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Subordina-se ao Objetivo 
Estratégico: 

Contempla estratégias: 

OE3. Aumentar a eficácia das ações 
de ostensividade policial e fiscalização 
da lei para a prevenção criminal, e o 
atendimento emergencial 

ES1, ES2, ES3, ES4, ES5, ES8 e ES13 

Integra-se com os subprogramas: 
01, 23, 07 e 08 
 

Contribui com o(s) OE: 
OE1 

Articula-se em parceria com: 
Ministério da Justiça; 
Forças Armadas; 
Tribunal Regional Eleitoral; 
Ministério Público; 
Secretarias de Estado; 
Prefeituras Municipais; 
Conselhos Comunitários de 
Segurança. 

Possíveis fontes de recursos: 
Ministério da Justiça; 
Prog. Nac. Seg. Pub. com Cidadania – 
PRONASCI; 
Prefeituras; 
Instituições Financeiras; 
Parcerias Público Privadas. 

Problema que originou o 
Subprograma: 

Evidências do Problema: 

Sentimento de insegurança da 
população; 
Elevada incidência de crimes. 
Reclamações da sociedade civil 
organizada; 
Reclamações da mídia e população. 

Registro de 777 homicídios em 2010; 
Registro de 11076 roubos em 2010; 
Registro de 40784 furtos em 2010; 
 

NO MT+20 –  
Este subprograma operacionaliza: 
Linha(s) estruturante(s) =1.2 e 1.3 
Estratégia(s) = 1 
Objetivo(s) específico(s) = 7.3 
Do Macro-Objetivo 7 – Reduzir a Violência e a insegurança do Cidadão 

No Plano Plurianual –  
Dentro do Objetivo Estratégico de Governo 7 ―Reduzir a violência e a insegurança do 
Cidadão‖, este Subprograma: 
contribui para o atingimento da meta =  
desdobra o Programa = 335 
e é financiado orçamentariamente pelas ações = 1073, 2006, 2007, 2009 e 4271 
Valor já alocado para o Subprograma = R$ 205.193.055,00 
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Subprograma: Atendimento emergencial de ocorrências policiais 07 

Objetivo: 

Melhorar a agilidade e resolutividade do atendimento emergencial de ocorrências policiais 

Meta de resultado: 

Reduzir o tempo-resposta de atendimento a ocorrência de homicídio na Capital de 461 segundos 
para 302 segundos; 
Reduzir o tempo-resposta de atendimento a ocorrência de roubo na Capital de 651 segundos 
para 427 segundos; 
Reduzir o tempo-resposta de atendimento a ocorrência de furto na Capital de 918 segundos para 
602 segundos; 

Responsável: Comandante Geral Adjunto da PM 

Unidade Sede: Polícia Militar 

Medidas: 
1. Implementar novas Unidades de Segurança Pública na RMC, em pontos tecnicamente estabelecidos;  
2. Disponibilizar veículos, equipamentos e pessoal para os postos atuais de atendimento;  
3. Fomentar a educação no trânsito em relação à atitude dos condutores frente ao veículo de emergência; 
4. Analisar e reformular o processo de acionamento dentro do CIOSP para agilizar o atendimento e o 
despacho; 
5. Implementar programa de motivação profissional específico para o aprestamento operacional do pessoal 
de serviço;  
7. Identificar os endereços da RMC nas vias públicas;  
8. Fomentar alterações no ordenamento urbano das cidades, reduzindo obstáculos (ruas estreitas, quebra-
molas, veículos estacionados, etc.);  
Subordina-se ao Objetivo Estratégico: Contempla estratégias: 

OE3. Aumentar a eficácia das ações de 

ostensividade policial e fiscalização da lei 

para a prevenção criminal, e o atendimento 

emergencial 

 
ES1, ES2 E ES5 

 

Integra-se com os subprogramas: 
01, 18, 23, 06 e 08 

Contribui com o(s) OE: 
OE1 

Articula-se em parceria com: 
 
 

Possíveis fontes de recursos: 
 

Problema que originou o Subprograma: Evidências do Problema: 

Baixa agilidade e resolutividade do 
atendimento policial emergencial 
 

o tempo-resposta de atendimento a ocorrência de 
homicídio na Capital é de 461 segundos, o de roubo 
é de 651 segundos e o de furto é de 918 segundos. 

NO MT+20 –  
Este subprograma operacionaliza: 
Linha(s) estruturante(s) = 1.2, 1.4 
Estratégia(s) = 1 
Objetivo(s) específico(s) = 7.2 
Do Macro-Objetivo 7 – Reduzir a Violência e a insegurança do Cidadão 

No Plano Plurianual –  
Dentro do Objetivo Estratégico de Governo 7 ―Reduzir a violência e a insegurança do Cidadão‖, 
este Subprograma: 
contribui para o atingimento da meta =  
desdobra o Programa = 334 
e é financiado orçamentariamente pelas ações = 1072 e 5138 
Valor já alocado para o Subprograma = R$ 2.526.759,00 
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Subprograma: Intensificação das ações de fiscalização ambiental e de 
trânsito urbano e rodoviário 

08 

Objetivo: 

Intensificar as ações de fiscalização ambiental e de trânsito urbano e rodoviário nas 
atribuições da Polícia Militar. 

Meta de resultado: 

Elevar o número de ações de fiscalização de trânsito de 13.789/ano para 39.383/ano até 
2015; 
Elevar o número de ações de fiscalização ambiental de 1.345/ano para 4.098/ano até 
2015. 

Responsável: Comandante do Policiamento Especializado PM 

Unidade Sede: Polícia Militar 
Medidas: 
1. Ativar de grupos de policiamento ambiental e de trânsito e rodoviário nos Comandos Regionais; 
2. Reaparelhar as unidades policiais para atividade de fiscalização ambiental e de trânsito e rodoviária; 
3. Promover ações integradas de fiscalização com outros órgãos; 4. Promover ações integradas com a 
sociedade civil; 5. Capacitar profissional para fiscalização ambiental e de trânsito e rodoviária; 
6. Diagnosticar regiões, ruas e avenidas e rodovias com maior necessidade de fiscalização; 
7. Fortalecer nos currículos escolares da PMMT, a educação ambiental e preventiva de trânsito e rodoviária;  
8. Promover ações nas escolas públicas voltadas para a preservação do meio ambiente e prevenção de 
acidentes de trânsito; 9. Estruturar os Comandos Regionais com núcleos avançados e postos de 
fiscalização; 10. Realizar operações integradas de prevenção de acidentes de trânsito urbano e nas 
rodovias estaduais; 11. Monitorar os resultados obtidos com a fiscalização de trânsito e rodoviária e seus 
impactos sobre a redução de acidentes e infrações; 
12. Implantar de sistema de monitoramento eletrônico das principais ruas, avenidas e rodovias estaduais; 
13. Realizar campanhas educativas. Para conscientizar a população sobre suas responsabilidades na 
preservação do meio ambiente e redução dos acidentes de trânsito. 

Subordina-se ao Objetivo Estratégico: Contempla estratégias: 

OE3. Aumentar a eficácia das ações de 
ostensividade policial e fiscalização da lei para 
a prevenção criminal, e o atendimento 
emergencial 

ES1, ES2, ES4, ES5 
 

Integra-se com os subprogramas: 
01, 23, 06 e 07 

Contribui com o(s) OE: 
OE1 e OE4 

Articula-se em parceria com: 
Ministério da Justiça; Dep. Nac. Est de 
Trânsito – DNIT; Sec. Est. Infra-Estrutura – 
SINFRA; Dep. Est. de Trânsito – DETRAN; 
Consórcios Rodoviários; Forças Armadas; 
Ministério Público; Sec. Estado do Meio 
Ambiente - SEMA; Prefeituras Municipais; 
Organizações não governamentais; Univ. 
Federal de Mato Grosso - UFMT. 

Possíveis fontes de recursos: 
Ministério da Justiça; 
Prefeituras; 
Instituições Financeiras; 
Parcerias Público Privadas. 
Prog. Nac. Seg. Pub. com Cidadania – PRONASCI; 

Problema que originou o Subprograma: Evidências do Problema: 

Degradação do meio ambiente; 
Elevado número de acidentes com vítimas 
fatais; 
Descumprimento da legislação de trânsito;  

1048 ocorrências contra o meio ambiente em 2010; 
10. 659 acidentes de trânsito em 2010; 

NO MT+20 –  
Este subprograma operacionaliza: 
Linha(s) estruturante(s) = 1.3; Estratégia(s) = 1; Objetivo(s) específico(s) = 7.3 
Do Macro-Objetivo 7 – Reduzir a Violência e a insegurança do Cidadão 

No Plano Plurianual –  
Dentro do Objetivo Estratégico de Governo 7 ―Reduzir a violência e a insegurança do Cidadão‖, este 
Subprograma: contribui para o atingimento da meta =  
desdobra o Programa = 334 
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Subprograma: Resolutividade do inquérito policial 09 

Objetivo: 

Elevar o esclarecimento dos crimes e sua autoria para responsabilização penal. 

Meta de resultado: 
Elevar o índice de conclusão total de inquéritos no ano de 51% em 2010 para 70% em 2015. 
Elevar o índice dos inquéritos policiais concluídos com autoria definida de 91% para 95% até 2015. 
Elevar o índice de prisões por mandado de 37% para 50% até 2015. 

Responsável: Diretor Geral da PJC 

Unidade Sede: Polícia Judiciária Civil 
Medidas: 
1. Criar e implementar 8 (oito) divisões  especializada de proteção a pessoa – DEPP; 
2. Implantar e treinar os sistemas corporativos em todas as unidades policiais; 
3. Dotar as unidades policiais com recursos tecnológicos, telefônicos e de radiocomunicação; 
4. Reestruturar os núcleos de Tecnologia da Informação – TI em todas as Regionais do Estado e na Região 
Metropolitana.  
5. Ampliar, implantar, manter e treinar no sistema Guardião e demais ferramentas em todas as unidades de 
inteligência do Estado de Mato Grosso;  
6. Criar, modernizar, treinar e integrar os sistemas, ferramentas e bancos de dados necessários e 
adequados ao desempenho da atividade de inteligência; 
7. Manter e fortalecer as ações de investigação de ilícitos penais;  
8. Implantar o sistema de inquérito eletrônico;  
9. Manter e modernizar a Academia de Policia Civil - ACADEPOL;  
10. Instituir programa de valorização, acompanhamento à saúde, formação e motivação profissional; 
11. Aumentar o efetivo; 
12. Dotar as unidades operacionais com infraestrutura material e tecnológica adequadas. 

Subordina-se ao Objetivo Estratégico: Contempla estratégias: 

OE4 – Elevar o esclarecimento dos crimes e 
sua autoria para a responsabilização penal 

ES1, ES2, ES4, ES11 E ES12 

Integra-se com os subprogramas: 
10 

Contribui com o(s) OE: 
OE1  

Articula-se em parceria com: 
Ministério da Justiça; Poder Judiciário;  
Ministério Público Estadual; Secretarias de 
Estado; Defensoria Pública; Ordem dos 
Advogados do Brasil – OAB; Prefeituras 
Municipais; 

Possíveis fontes de recursos: 
Ministério da Justiça; Prog. Nac. Seg. Pub. c/ Cidadania – 
PRONASCI; Fundações; Instituições Financeiras; 
Parcerias Público Privadas. 

Problema que originou o Subprograma: Evidências do Problema: 

Baixo índice de conclusão e resolutividade dos 
inquéritos policiais. 

Dos totais de inquéritos instaurados somente xx% foram 
concluídos com autoria definida no período de 2010. 
Apenas 51% dos inquéritos policiais são concluídos. 

NO MT+20 –  
Este subprograma operacionaliza: 
Linha(s) estruturante(s) = 10.3 e 10.4 
Estratégia(s) = 10 
Objetivo(s) específico(s) = 2 e 1 
Do Macro-Objetivo 7 – Reduzir a Violência e a insegurança do Cidadão 

No Plano Plurianual –  
Dentro do Objetivo Estratégico de Governo 7 ―Reduzir a violência e a insegurança do Cidadão‖, este 
Subprograma: 
contribui para o atingimento da meta = 2 
desdobra o Programa = 334 
e é financiado orçamentariamente pelas ações = 2006, 2007, 2009, 4259 e 4260 
Valor já alocado para o Subprograma = 162.010.309,00 
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Subprograma: Aproximação da Polícia Civil com o cidadão 10 

Objetivo: 

Fortalecer as ações de proximidade com os cidadãos. 

Meta de resultado: 

Elevar o índice de instauração de inquéritos policiais/atos infracionais de 23% para 33% 
até 2015; 
Elevar o percentual de Boletins de Ocorrências Registrados nas Bases Comunitárias de 
7,5% para 15% até 2015. 

Responsável: Diretor Geral da PJC 

Unidade Sede: Polícia Judiciária Civil 
Medidas: 
1. Fortalecer a participação da Policia Civil nas Bases Comunitárias; 2. Manter dos Centros Integrados de Segurança 

Pública e Bases Comunitárias; 3. Implantar mutirão cívico social da Policia Civil; 4. Ampliar e manter os projetos de 

prevenção da PJC, tais como: De cara Limpa Contra as Drogas; De Bem com a Vida; Quatro Estações; Guarda 

Mirim; Mulheres da Paz; Protejo e outros; 5. Construir uma agenda multidisciplinar permanente de caráter político e 

social para monitorar o PROGRAMA PACTO PELA VIDA; 6. Criar Núcleos de mediação de pequenos conflitos 

comunitários; 7. Aumentar o efetivo; 8. Dotar as unidades de infra-estrutura e meios adequados a execução das 

atividades; 9. Ampliar parcerias com órgãos afins (Poder Judiciário e Ministério Público, dentre outros); 10. Instituir 

programa de valorização, acompanhamento à saúde, formação e motivação profissional; 11. Construir a sede 

administrativa da Polícia Civil; 12. Criar as Delegacias de Atendimento ao Turista, a Delegacia de Policia Judiciária 

Civil no Aeroporto Marechal Rondon, a Delegacia de Policia Judiciária Civil no Terminal Rodoviário de Cuiabá, 

Delegacia de Repressão a Intolerância a Grupos Vulneráveis e a Prática Esportiva; 13. Construir as Delegacias de 

Chapada dos Guimarães, Santo Antonio de Leverger, Poconé, Delegacias de Atendimento ao Turista, a Delegacia de 

Policia Judiciária Civil no Aeroporto Marechal Rondon, a Delegacia de Policia Judiciária Civil no Terminal 

Rodoviário de Cuiabá, Delegacia de Repressão a Intolerância a Grupos Vulneráveis e a Prática Esportiva, Delegacia 

de Trânsito e Delegacia de Estelionato e outras Fraude; 

Subordina-se ao Objetivo Estratégico: Contempla estratégias: 

OE4 – Elevar o esclarecimento dos crimes e 
sua autoria para a responsabilização penal 

ES1, ES2 E ES3 
 

Integra-se com os subprogramas: 
01 e 09 

Contribui com o(s) OE: 
OE1 

Articula-se em parceria com: 
Ministério da Justiça; Poder Judiciário; 
Ministério Público Estadual; Secretarias de 
Estado; Defensoria Pública; Ordem dos 
Advogados do Brasil – OAB; Prefeituras 
Municipais; 

Possíveis fontes de recursos: 
Ministério da Justiça; Prog. Nac. Seg. Pub. c/ Cidadania 
– PRONASCI; Sec. Especial de Políticas para as 
Mulheres – SPM; Secretaria Nacional Antidrogas – 
SENAD; Fundo de Defesa dos Direitos Difusos; 
Instituições Financeiras; Parcerias Públicas Privadas. 

Problema que originou o Subprograma: Evidências do Problema: 

Baixo número de Registros de Boletins de 
Ocorrências nas Bases Comunitárias. 
Baixo índice de instauração de inquéritos 
policiais em relação a quantidade de Registros 
de Boletins de Ocorrências policiais. 

Dos boletins de ocorrência de crimes registrados apenas 
23% são instaurados inquéritos policiais e atos 
infracionais.  

NO MT+20 –  
Este subprograma operacionaliza: 
Linha(s) estruturante(s) = 10.4 e 10.3; Estratégia = 10 
Objetivo(s) específico(s) = 2 e 1 
Do Macro-Objetivo 7 – Reduzir a Violência e a insegurança do Cidadão 

No Plano Plurianual –  
Dentro do Objetivo Estratégico de Governo 7 ―Reduzir a violência e a insegurança do Cidadão‖, este 
Subprograma: 
contribui para o atingimento da meta = 2 
desdobra os Programas = 334, 335 e 336 
e é financiado orçamentariamente pelas ações = 4260, 5141 e 5163 
Valor já alocado para o Subprograma = R$ 7.006.413,00 
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Subprograma: Atendimento total de ocorrências de Bombeiros 11 

Objetivo: 

Reduzir a demanda reprimida de atendimento de ocorrências de bombeiros na Região 
Metropolitana de Cuiabá (RMC). 

Meta de resultado: 

Reduzir de 15,52 para 10% a demanda reprimida de atendimento de ocorrências de 
bombeiros militares até dez/2011 

Responsável: Comandante Operacional do CBM 

Unidade Sede: Corpo de Bombeiros Militar 
Medidas: 
1. Prover com meios necessários (veículos, equipamentos e pessoal) os postos de atendimento 
da RMC; 
2. Aumentar a articulação com outras unidades (SAMU, Prefeitura, etc.) elevando o atendimento 
indireto; 
3. Realizar campanha de divulgação e educativa para evitar o auto-atendimento e melhorar a 
qualidade do acionamento pelo cidadão; 
4. Analisar e reformular o processo de acionamento dentro do CIOSP, em especial a ocorrência 
perdida, a triagem, o tele-atendimento e o despacho; 
5. Identificar os endereços da RMC nas vias públicas; 
6. Retornar o atendimento do telefone 193 para os profissionais do Corpo de Bombeiros Militar; 
7. Qualificar periodicamente o efetivo envolvido no atendimento. 
Subordina-se ao objetivo estratégico: Contempla estratégias: 

OE 5 - Prevenir e atender a sinistros e 
emergências 

ES1, ES2, ES3, ES7 e ES 16 

Integra-se com as proposições: 
01, 12, 13 e 14 

Contribui com o(s) OE: 
OE1 

Articula-se em parceria com: 
Pref. Municipal de Cuiabá e V. Grande;  
Serv. Atend. Mun. Urgência - SAMU;  
Secretaria de Estado de Saúde - SES;  
Sec. Nac. de Seg. Pública - SENASP;  
Órgãos de Imprensa. 

Possíveis fontes de recursos: 
Tesouro Estadual;  
Fundo Nacional de Segurança Pública;  
Ministério da Integração Nacional;  
Doações Internacionais; 
Instituições Financeiras. 

Problema que originou o Subprograma: Evidências do Problema: 

Ocorrências de bombeiros militares não 
atendidas na região metropolitana. 

15,52% das solicitações que dão entrada no 
CIOSP não são atendidas pelo CBM. 

NO MT+20 –  
Este subprograma operacionaliza: 
Linha(s) estruturante(s) = 8.3, 9.4, 9.5, 9.6, e 9.7 
Estratégia(s) = 8, 9 
Objetivo(s) específico(s) = 4 
Do Macro-Objetivo 7 – Reduzir a Violência e a insegurança do Cidadão 

No Plano Plurianual –  
Dentro do Objetivo Estratégico de Governo 7 ―Reduzir a violência e a insegurança do Cidadão‖; 
este subprograma: 
contribui para o atingimento das metas = 5 e 1; 
desdobra o Programa = 334 Segurança por Resultados; 
e é financiado orçamentariamente pela ação = 2006, 2007 e 4253 
Valor já alocado para o Subprograma = R$ 38.199.284,15 
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Subprograma: Redução do tempo-resposta no atendimento pelos 
Bombeiros 

12 

Objetivo: 

Reduzir o tempo-resposta da primeira guarnição de bombeiros militares na ocorrência, a 
partir do acionamento via 193, de 24 minutos para 20 minutos até 2015. 

Meta de resultado: 

Reduzir o tempo-resposta médio do atendimento emergencial de bombeiros militares de 
24 para 20 minutos até dez/2015. 

Responsável: Comandante Operacional do CBM 

Unidade Sede: Corpo de Bombeiros Militar 
Medidas: 
1. Implementar seis novos postos de bombeiros militares na RMC, em pontos tecnicamente 
estabelecidos; 2. Disponibilizar veículos, equipamentos e pessoal para os postos atuais de 
atendimento; 3. Fomentar a educação no trânsito em relação à atitude dos condutores frente ao 
veículo de emergência; 4. Analisar e reformular o processo de acionamento dentro do CIOSP 
para agilizar o atendimento e o despacho; 
5. Realizar campanha de divulgação e educativa para melhorar a qualidade do acionamento pelo 
cidadão; 6. Implementar programa de motivação profissional específico para o aprestamento 
operacional do pessoal de serviço; 7. Identificar os endereços da RMC nas vias públicas; 8. 
Fomentar alterações no ordenamento urbano das cidades, reduzindo obstáculos (ruas estreitas, 
quebra-molas, veículos estacionados, etc.); 9. Aumentar a articulação com outros serviços 
elevando o atendimento indireto; 10. Criar Procedimentos Operacionais Padrão específicos para 
deslocamentos em ocorrências; 11. Implantar o sistema de liberação de vias de trânsito à 
distância via CIOSP. 
Subordina-se ao Objetivo Estratégico: Contempla estratégias: 

OE 5 - Prevenir e atender a sinistros e 
emergências. 

 
 

Integra-se com os subprogramas: 
01, 11, 13 e 14 

Contribui com o(s) OE: 
OE1 

Articula-se em parceria com: 
Prefeituras Municipais;  
Serv. Atend. Mun. Urgência - SAMU;  
Secretaria de Estado de Saúde - SES;  
Sec. Nac. de Seg. Pública - SENASP;  
Órgãos de Imprensa. 

Possíveis fontes de recursos: 
Fundo Nacional de Segurança Pública;  
Ministério da Integração Nacional;  
Doações Internacionais; 
Instituições Financeiras. 

Problema que originou o Subprograma: Evidências do Problema: 

Demora no atendimento emergencial de 
bombeiros militares. 

O tempo-resposta médio de atendimento na capital é de 
24 minutos. O padrão internacional para minimização de 
danos pessoais e materiais é de 8 minutos. 

NO MT+20 –  
Este subprograma operacionaliza: 
Linha(s) estruturante(s) = 8.3, 9.4 
Estratégia(s) = 8 e 9 
Objetivo(s) específico(s) = 7.3 
Do Macro-Objetivo 7 – Reduzir a Violência e a insegurança do Cidadão 

No Plano Plurianual –  
Dentro do Objetivo Estratégico de Governo 7 ―Reduzir a violência e a insegurança do Cidadão‖, 
este Subprograma: 
contribui para o atingimento da meta =  
desdobra o Programa = 334 
e é financiado orçamentariamente pelas ações =4254, 4332 e 4337 
Valor já alocado para o Subprograma = R$ 6.087.550,00 
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Subprograma: Melhoria da segurança contra incêndio e pânico nas 
edificações do Estado 

13 

Objetivo: 

Fortalecer as ações preventivas de bombeiros e a fiscalização contra sinistros. 

Meta de resultado: 

Elevar de 9,4% para 41,6% o percentual de edificações fiscalizadas nas cidades que possuem 
Unidade do Corpo de Bombeiros 

Responsável: Diretor de Segurança Contra-Incêndio e Pânico do CBM 

Unidade Sede: Corpo de Bombeiros Militar 

Medidas: 
1. Valorizar e repotencializar a capacidade de fiscalização do Corpo de Bombeiros Militar; 
2. Desenvolver ações para facilitar a aquisição dos equipamentos preventivos para a população; 
3. Elevar a oferta de palestras e divulgação dos procedimentos de segurança; 
4. Promover campanha pública para elevar a percepção de risco das pessoas; 
5. Responsabilizar os casos de descumprimento da lei e/ou das orientações de segurança; 
6. Articular com os demais órgãos de fiscalização para intensificação destas ações; 
7. Capacitar todos os bombeiros militares para atuarem como orientadores nas áreas das 
Unidades ou na região onde moram; 
8. Implementar programa de educação nas escolas para fomentar a cultura de prevenção e a 
percepção do risco de sinistros; 
9. Ativar os Centros e Núcleos de Serviços Técnicos em todas as Unidades de Bombeiro Militar; 
10. Aumentar o efetivo para a composição das equipes de vistorias técnicas; 
11. Aumentar o número de viaturas para fiscalização. 
Subordina-se ao Objetivo Estratégico: Contempla estratégias: 

OE 5 - Prevenir e atender a sinistros e 
emergências. 

ES15 

Integra-se com os subprogramas: 
11, 12 e 14 

Contribui com o(s) OE: 
 

Articula-se em parceria com: 
Pref. Municipal de Cuiabá e V. Grande;  
Cons. Reg. de Eng. e Arq. – CREA;  
Vigilância Sanitária. 

Possíveis fontes de recursos: 
Fundo Nacional de Segurança Pública;  
Ministério da Integração Nacional;  
Doações Internacionais; 
Instituições Financeiras. 

Problema que originou o Subprograma: Evidências do Problema: 

Elevado número de registros de 
ocorrências em edificações e relacionadas 
à segurança; 
Elevado número de edificações em 
desacordo com as normas. 

Apenas 9,4% das edificações são vistoriadas 

NO MT+20 –  
Este subprograma operacionaliza: 
Linha(s) estruturante(s) =9.1 e 9.3 
Estratégia(s) = 9 
Objetivo(s) específico(s) = 7.3 
Do Macro-Objetivo 7 – Reduzir a Violência e a insegurança do Cidadão 

No Plano Plurianual –  
Dentro do Objetivo Estratégico de Governo 7 ―Reduzir a violência e a insegurança do Cidadão‖, 
este Subprograma: 
contribui para o atingimento da meta =  
desdobra o Programa = 334 
e é financiado orçamentariamente pelas ações =4255 
Valor já alocado para o Subprograma = R$ 2.358.803,00 
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Subprograma: Ampliação da cobertura dos serviços do Corpo de 
Bombeiros Militar no interior do Estado 

14 

Objetivo: 

Garantir a efetiva oferta de serviços do Corpo de Bombeiros Militar para uma parcela maior da 
população mato-grossense, no interior do Estado. 

Meta de resultado: 

Ampliar de 57,1% para 70% o percentual de pessoas com serviços do Corpo de Bombeiros 
Militar na sua cidade 

Responsável: Comandante Geral Adjunto do CBM 

Unidade Sede: Corpo de Bombeiros Militar 

Medidas: 
1. Realizar apresentações públicas nos municípios comunicando as condições para implantação 
de Unidades Bombeiro Militar, buscando parcerias; 
2. Estimular na sociedade dos municípios a percepção de risco através de campanhas 
educativas; 
3. Estimular e facilitar as parcerias entre estado, municípios e iniciativa privada para implantação 
de unidades e redução de custos; 
4. Realizar mapeamento de risco e pesquisas de vitimização nos municípios que não possuem a 
prestação de serviços do CBM; 
5. Estabelecer a responsabilização territorial no interior (projeto de compatibilização de áreas); 
6. Descentralizar o nível decisório para as regionais; 
7. Buscar redução dos custos de implantação dos serviços através de parcerias com a iniciativa 
privada, outros estados e a União; 
8. Completar o efetivo das atuais Unidades do Interior e prover efetivo formado para a possível 
abertura de novas Unidades; 
9. Prover com meios necessários (veículos, equipamentos e pessoal) as Unidades Bombeiro 
Militar a serem implantadas. 
Subordina-se ao Objetivo Estratégico: Contempla estratégias: 

OE 5 - Prevenir e atender a sinistros e 
emergências. 

ES1, ES2, ES3 E ES15 

Integra-se com os subprogramas: 
11, 12 e 13 

Contribui com o(s) OE: 
OE1 

Articula-se em parceria com: 
Prefeituras Municipais; 
Defesa Civil Estadual; 
Clubes de Serviços. 
 

Possíveis fontes de recursos: 
Fundo Nacional de Segurança Pública;  
Ministério da Integração Nacional;  
Doações Internacionais; 
Instituições Financeiras. 

Problema que originou o Subprograma: Evidências do Problema: 

Elevado número de cidadãos sem a 
prestação de serviços do Corpo de 
Bombeiros Militar em seu município. 

57,1% da população do Estado não dispõe de 
serviços de Bombeiros em seu município. 

NO MT+20 –  
Este subprograma operacionaliza: 
Linha(s) estruturante(s) = 9,4 
Estratégia(s) = 9 
Objetivo(s) específico(s) = 7.3 
Do Macro-Objetivo 7 – Reduzir a Violência e a insegurança do Cidadão 

No Plano Plurianual –  
Dentro do Objetivo Estratégico de Governo 7 ―Reduzir a violência e a insegurança do Cidadão‖, 
este Subprograma: 
contribui para o atingimento da meta =  
desdobra o Programa = 334  
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Subprograma: Qualidade e agilidade da perícia oficial 15 

Objetivo: 

Atender a todas as requisições periciais em observância ao prazo legal. 

Meta de resultado: 

Elevar de 40 para 80 o percentual de requisições periciais atendidas em até 45 dias. 

Responsável: Patrícia Fachone 

Unidade Sede: Diretor Geral Adjunto da POLITEC 

Medidas: 
1. Adequar a atual estrutura organizacional da POLITEC, e elaborar e aprovar o lotacionograma 
com vistas na interiorização; 
2. Prover o Efetivo previsto em Lei; 
3. Implantar os complexos da POLITEC nas micro-regiões; 
4. Aparelhar a Coordenadoria e as gerências regionais de Laboratório Forense; 
5. Implementar e aparelhar as Seções Técnicas (documentoscopia, identificação veicular, meio 
ambiente, psiquiatria forense, identificação criminal) nas gerências de criminalística, medicina 
legal e identificação técnica das coordenadorias regionais; 
6. Desenvolver política de educação, formação e pós-graduação, com vistas ao aperfeiçoamento 
técnico-profissional (Academia da POLITEC); 
7. Criar e implantar o sistema de informação gerencial integrado;  
8. Definir os indicadores de eficácia e efetividade dos serviços prestados pela POLITEC; 
9. Adquirir uma Base Móvel da POLITEC para flexibilização do atendimento ao cidadão e 
autoridades requisitantes. 
Subordina-se ao Objetivo Estratégico: Contempla estratégias: 

OE6. Realizar as perícias oficiais e a 
identificação técnica com efetividade 
para o cidadão 

 
ES1, ES2, ES4, ES5 

 

Integra-se com os subprogramas: 
09 

Contribui com o(s) OE: 
OE4 

Articula-se em parceria com: 
Poder Judiciário; 
Policia Judiciária Civil. 
 

Possíveis fontes de recursos: 
Ministério da Justiça; Prog. Nac. Seg. Púb. Cidadania - 
PRONASCI; Prefeituras Municipais; Parcerias Público 
Privadas; Instituições Financeiras. 

Problema que originou o Subprograma: Evidências do Problema: 

Demora no tempo de atendimento dos 
laudos periciais; 
Elevado número de requisições periciais 
devolvidas. 

60% das requisições periciais levam mais de 
quarenta e cinco dias para serem atendidas. 

NO MT+20 –  
Este subprograma operacionaliza: 
Linha(s) estruturante(s) = 10.5 
Estratégia(s) = 10 
Objetivo(s) específico(s) = 7.3 
Do Macro-Objetivo 7 – Reduzir a Violência e a insegurança do Cidadão 

No Plano Plurianual –  
Dentro do Objetivo Estratégico de Governo 7 ―Reduzir a violência e a insegurança do Cidadão‖, 
este Subprograma: 
contribui para o atingimento da meta =  
desdobra o Programa = 334 
e é financiado orçamentariamente pelas ações =1090, 1107, 2006, 2007, 2009, 4277 e 5140 
Valor já alocado para o Subprograma = R$ 44.744.051,95 
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Subprograma: Redução do tempo de expedição do documento de 
identidade ao cidadão 

16 

Objetivo: 

Reduzir o tempo de expedição do documento de identidade ao cidadão. 

Meta de resultado: 

Reduzir o prazo de entrega de documento de identidade no interior do Estado de 20 dias para 10 
dias até 2015; 
Reduzir o prazo de entrega de documento de identidade na capital do Estado de 5 dias para 2 
dias até 2015. 

Responsável: Diretor Geral Adjunto da POLITEC 

Unidade Sede: POLITEC 

Medidas: 
1. Adequar a atual estrutura organizacional da POLITEC, e elaborar e aprovar o lotacionograma 
com vistas na interiorização; 
2 Desenvolver política de educação, formação e pós-graduação, com vistas ao aperfeiçoamento 
técnico-profissional (Academia da POLITEC); 
4. Criar e implantar o sistema de informação gerencial integrado;  
5. Definir os indicadores de eficácia e efetividade dos serviços prestados pela POLITEC; 
6. Adquirir uma Base Móvel da POLITEC para flexibilização do atendimento ao cidadão e 
autoridades requisitantes; 
7. Aparelhar os postos atuais de confecção de documentos; 
8. Prover o efetivo previsto com servidores efetivos; 
9. Firmar Termo de Cooperação com Municípios. 
Subordina-se ao Objetivo Estratégico: Contempla estratégias: 

OE6. Realizar as perícias oficiais e a 
identificação técnica com efetividade 
para o cidadão 

ES1, ES2, ES4, ES5, ES15 

Integra-se com os subprogramas: 
01 

Contribui com o(s) OE: 
OE1 

Articula-se em parceria com: 
Polícia Judiciária Civil; Polícia Militar; 
Poder Judiciário; Ministério Público; 
Defensoria Pública; Prefeituras Municipais. 

Possíveis fontes de recursos: 
Ministério da Justiça; PRONASCI; 
Prefeituras Municipais; Parcerias Público Privadas; 
Instituições Financeiras. 

Problema que originou o Subprograma: Evidências do Problema: 

Demora na entrega do documento de 
identificação ao cidadão. 
 

O prazo de entrega de documento de identidade no 
interior do Estado é de 40 dias e na capital é de 5 
dias. 

NO MT+20 –  
Este subprograma operacionaliza: 
Linha(s) estruturante(s) =10.5 
Estratégia(s) = 10 
Objetivo(s) específico(s) = 7.3 
Do Macro-Objetivo 7 – Reduzir a Violência e a insegurança do Cidadão 

No Plano Plurianual –  
Dentro do Objetivo Estratégico de Governo 7 ―Reduzir a violência e a insegurança do Cidadão‖, 
este Subprograma: 
contribui para o atingimento da meta =  
desdobra o Programa = 334 
e é financiado orçamentariamente pelas ações =1089 
Valor já alocado para o Subprograma = R$ 9.919.285,00 
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Subprograma: Polícia Comunitária 17 

Objetivo: 
Consolidar a filosofia de Polícia Comunitária e melhorar a interação entre as Instituições e as comunidades 
na identificação e enfrentamento dos problemas de segurança. 

Meta de resultado: 

Elevar de 16 para 30 o número de bases comunitárias de segurança no Estado até 2012; 
Elevar de 175 para 200 o número de Conselhos Comunitários de Segurança em funcionamento 
no Estado até 2012; 
Elevar de 1.438 para 4.107 o nº de pessoas envolvidas em ações comunitárias da PM até 2.015. 

Responsável: Coordenador de Polícia Comunitária da SESP 
Co-Responsáveis: Coordenadores de Polícia Comunitária da PM, PJC e CBM 

Unidade Sede: SESP - COPC 

Medidas: 
1. Fortalecer o Mutirão da Cidadania; 2. Capacitar o público interno e externo; 3. Realizar ciclos de 
palestras e seminários no Estado; 4. Fomentar projetos sociais; 

5. Buscar parcerias do setor público e privado; 

6. Desenvolver campanha nas comunidades a respeito dos projetos desenvolvidos nessas áreas; 

7. Estabelecer diretriz padrão para atuação do policial comunitário; 
8. Realizar fóruns e debates com membros da comunidade; 
9. Realizar campanhas educativas, com distribuição de folders, panfletos, outdoor e veículos de 
comunicação em geral; 10. Realizar palestras e eventos em todo Estado de Mato Grosso; 
11. Estruturar as bases para o desenvolvimento de projetos sociais; 
12. Monitorar a evolução e desempenho do Subprograma. 
13. Priorizar ações de policia comunitária relacionadas ao atendimento do cidadão; 

Subordina-se ao Objetivo Estratégico: Contempla estratégias: 

OE1. Melhorar a qualidade do atendimento 
e fortalecer a proximidade com o cidadão 
nas ações de Segurança Pública 

ES1, ES2, ES3, ES4, ES5, ES10, ES13 

Integra-se com os subprogramas: 
05 

Contribui com o(s) OE: 
 

Articula-se em parceria com: 
Ministério da Justiça; Poder Judiciário; 
Ministério Público Estadual; Defensoria 
Pública; Sec. de Estado de Fazenda – SEFAZ; 
Sec. Est. Trab., Emp. - SETECs, Cid. e As. 
Social – SETECS; Prefeituras Municipais; 
Universidades Públicas e Particulares e 
Conselhos Tutelares. 

Possíveis fontes de recursos: 
Tesouro Estadual; 
Ministério da Justiça; 
Prog. Nac. Seg. Pub. c/ Cidadania – PRONASCI; 
Prefeituras Municipais; 
Parcerias Público Privadas – PPP. 

Problema que originou o Subprograma: Evidências do Problema: 
Distanciamento entre a comunidade e o 
sistema de segurança pública e descrédito da 
população com o sistema de segurança. 

Apenas 45,3% da população do Estado confiam nas 
Instituições Policiais; 
Apenas 34,9% avaliam como ‗bom‘ os principais serviços 
das Instituições Policiais; 

NO MT+20 –  
Este subprograma operacionaliza: 
Linha(s) estruturante(s) = 1.1; Estratégia(s) = 1; Objetivo(s) específico(s) = 7.2 
Do Macro-Objetivo 7 – Reduzir a Violência e a insegurança do Cidadão 

No Plano Plurianual –  
Dentro do Objetivo Estratégico de Governo 7 ―Reduzir a violência e a insegurança do Cidadão‖, este 
Subprograma: 
contribui para o atingimento da meta =  
desdobra o Programa = 335 
e é financiado orçamentariamente pelas ações = 4331, 4336 e 5138 
Valor já alocado para o Subprograma = R$ 6.221.546 
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Subprograma: Atendimento e despacho integrados em Segurança 
Pública 

18 

Objetivo: 

Atender às solicitações emergenciais do cidadão com agilidade e qualidade, e colaborar para a 
redução do tempo-resposta do atendimento das Instituições da Segurança Pública 

Meta de resultado: 
Reduzir de 289 para 210 segundos o tempo entre o atendimento e o despacho do primeiro recurso; 
Reduzir de 156.000 para 90.000 o número de chamadas perdidas, 
Reduzir de 155 para 90 o número de reclamações do atendimento. 

Responsável: Coordenador do CIOSP 

Unidade Sede: SESP - CIOSP 

Medidas: 
1. Reavaliar e recompletar o efetivo necessário ao atendimento das ocorrências emergenciais na RMC; 
2. Reavaliar a distribuição e acréscimo de freqüências de radiocomunicação na RMC; 
3. Implantar sistema de descentralização de consultas às bases externas (Ex: computação embarcada); 
4. Realizar campanha de divulgação e educativa (trote) para melhorar a qualidade do acionamento pelo 
cidadão; 5. Fomentar junto aos municípios da RMC a atualização constante das bases de endereçamento 
(bairros oficiais); 5. Solicitar as operadoras de telefonia fixa e móvel as bases cadastrais de usuários; 
6. Solicitar as operadoras de telefonia móvel as coordenadas geográficas das ligações ao CIOSP; 
7. Fomentar através de informações estatísticas a adoção pelas instituições de segurança pública de 
medidas com vistas a reestruturar e reequipar as unidades que apresentem defasagem de recursos; 
8. Implantar Procedimento Operacional Padrão de atendimento emergencial; 
9. Digitalizar toda a rede de radiocomunicação da RMC possibilitando ampliar o alcance e melhorar a 
qualidade da comunicação crítica; 10. Expandir o Sistema de Localização Automática de Veículos (AVL) 
ao número total das viaturas de serviço na RMC; 11. Expandir o Sistema de Vigilância Eletrônica 
Monitorada; 12. Implantar sistema de monitoramento pró-ativo de veículos na RMC;  
13. Implantar núcleo de qualificação no CIOSP que possibilite a capacitação continuada. 
14. Estabelecer canais de comunicação com os diversos órgãos de forma a adotar Procedimentos 
Operacionais Padrão que sejam comuns entre as instituições, ressalvadas as competências e atribuições. 
15. Fomentar nas instituições de interesse da segurança pública a participação através de representantes 
no CIOSP com a finalidade de agilizar e melhorar a qualidade do atendimento ao cidadão. 
16. Realizar pesquisa de opinião publica com relação à qualidade do atendimento de fatos que envolvam 
os órgãos de interesse da segurança pública. 
Subordina-se ao Objetivo Estratégico: Contempla estratégias: 
OE1. Melhorar a qualidade do atendimento e 
fortalecer a proximidade com o cidadão nas 
ações de Segurança Pública 

ES1, ES7 

Integra-se com os subprogramas: 
07 e 12 

Contribui com o(s) OE: 
OE3 e OE5 

Articula-se em parceria com: 
Guarda Municipal de Várzea Grande 
Polícia Rodoviária Federal; Polícia Federal 

Possíveis fontes de recursos: 
Ministério da Justiça; Programa Nacional de Segurança 
Pública com Cidadania - PRONASCI 

Problema que originou o Subprograma: Evidências do Problema: 
Demora ou falta de atendimento ao solicitante 
(tempo-resposta do CIOSP). 
Insatisfação do solicitante com relação à 
qualidade do tele-atendimento. 
Tempo-resposta inadequado da instituição. 

155 Reclamações de solicitantes com relação à demora 
e qualidade de atendimento do CIOSP; 
156.000 chamadas perdidas; 
Tempo médio entre o atendimento e o despacho é de 
289 segundos 

NO MT+20 – Este subprograma operacionaliza:  
Linha(s) estruturante(s) = 5.1; Estratégia(s) = 5; Objetivo(s) específico(s) = 7.2 
Do Macro-Objetivo 7 – Reduzir a Violência e a insegurança do Cidadão 

No Plano Plurianual –  
Dentro do Objetivo Estratégico de Governo 7 ―Reduzir a violência e a insegurança do Cidadão‖, este 
Subprograma: contribui para o atingimento da meta = ; desdobra o Programa = 334;  
e é financiado orçamentariamente pela ação = 4275 
Valor já alocado para o Subprograma = R$ 13.444.971,00 
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Subprograma: Formação, Desenvolvimento e Capacitação 
Continuada em Segurança Pública 

19 

Objetivo: 
Prover à sociedade de profissionais bem formados, continuamente capacitados e desenvolvidos, para a 
prestação dos serviços de Segurança Pública com excelência técnica e ética. 
Meta de resultado: 

Elevar de 40,6 % para 50% até 2.015 o percentual de servidores que realizaram capacitação no 
ano. 

Responsável: Coordenador de Desenvolvimento da SESP 
Co-Responsáveis: Diretores de Ensino da PM, PJC, CBM e POLITEC 

Unidade Sede: SESP – SUGP 

Medidas: 
1. Manter as Unidades de ensino da Segurança Pública; 
2. Promover cursos de formação, especialização, aprefeiçoamento e extensão com excelência; 
3. Promover a pesquisa científica de interesse da Segurança Pública; 
4. Fomentar a atualização profissional através de oficinas, seminários, palestras, encontros, 
fóruns, etc.; 
5. Fortalecer a estratégia do ensino à distância. 
Subordina-se ao Objetivo Estratégico: Contempla estratégias: 

OE2. Elevar a eficiência e a eficácia da 
Segurança Pública com a modernização 
da gestão estratégica e dos processos 
sistêmicos, visando à efetividade das 
políticas públicas para o Cidadão; 

 
ES2 

 

Integra-se com os subprogramas: 
01 

Contribui com o(s) OE: 
OE1 

Articula-se em parceria com: 
Escola de Governo; 
Universidade do Estado de Mato Grosso; 
Universidade Federal de Mato Grosso; 
Instituições Privadas de Ensino; 
Organizações não governamentais. 

Possíveis fontes de recursos: 
Tesouro Estadual; 
Ministério da Justiça; 
Prog. Nac. Seg. Pub. com Cidadania – PRONASCI; 
FAPEMAT; Fundações; 
Parcerias Público Privadas; 
Instituições Financeiras. 

Problema que originou o Subprograma: Evidências do Problema: 

Nem todos os servidores tem oportunidade 
de capacitação continuada em sua função. 
A formação dos novos servidores pode ser 
aperfeiçoada na preparação para o 
serviço. 

59,4% dos servidores não realizaram nenhuma 
atividade de capacitação no ano de 2010. 

NO MT+20 –  
Este subprograma operacionaliza: 
Linha(s) estruturante(s) = 5.2 
Estratégia(s) = 5 
Objetivo(s) específico(s) = 7.2 
Do Macro-Objetivo 7 – Reduzir a Violência e a insegurança do Cidadão 

No Plano Plurianual –  
Dentro do Objetivo Estratégico de Governo 7 ―Reduzir a violência e a insegurança do Cidadão‖, 
este Subprograma: 
contribui para o atingimento da meta =  
desdobra o Programa = 334 
e é financiado orçamentariamente pelas ações = 1062, 1088 e 3133 
Valor já alocado para o Subprograma = R$ 21.718.623,00 
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Subprograma: Integração e disponibilização de Informações entre as 
instituições de Segurança Pública  

20 

Objetivo: 

Integrar, otimizar e disponibilizar informações para as instituições da Segurança Pública de forma 
eficaz e eficiente. 

Meta de resultado: 

Aumentar de 10% para 80% a integração dos sistemas de informação da SESP 

Responsável: Coordenador de TI da SESP 

Unidade Sede: SESP - TI 

Medidas: 
1-Prover soluções de Tecnologia para integração de sistemas (software, licenças, de suporte, 
capacitações); 
2-Implantar monitoramento nas ações de tecnológicas; 
3-Prospectar novas soluções tecnologias; 
4-Implementar ações de convênio; 
5-Manter soluções coorporativas e processos do SEITI 
6-Manter infra-estrutura de TI adequada; 
7-Manter licenças de softwares; 
8.-Prover serviços de Suporte de TI; 
Subordina-se ao Objetivo Estratégico: Contempla estratégias: 

OE2. Elevar a eficiência e a eficácia da 
Segurança Pública com a modernização 
da gestão estratégica e dos processos 
sistêmicos, visando à efetividade das 
políticas públicas para o Cidadão; 

ES7 
 

Integra-se com os subprogramas: 
01, 06, 07, 09, 13, 15, 16 e 18 

Contribui com o(s) OE: 
01, 03, 04, 05 e 06 

Articula-se em parceria com: 
CEPROMAT; 
Secretaria de Planejamento do Estado; 
Secretaria de Fazenda do Estado; 
Secretaria de Saúde de Estado; 
Secretaria de Educação; 
Policia Federal; 
Ministério da Justiça; 

Possíveis fontes de recursos: 
Ministério da Segurança Pública; 
Ministério da Justiça; 
 

Problema que originou o Subprograma: Evidências do Problema: 

Necessidade das instituições de 
informações integradas. 

Insuficiência de informações integradas e; Unidades 
de Segurança Pública não estão contempladas com 
infra-estrutura adequada. 

NO MT+20 –  
Este subprograma operacionaliza: 
Linha(s) estruturante(s) = 5.4 
Estratégia(s) = 5 
Objetivo(s) específico(s) = 7.3  
Do Macro-Objetivo 7 – Reduzir a Violência e a insegurança do Cidadão 

No Plano Plurianual –  
Dentro do Objetivo Estratégico de Governo 7 ―Reduzir a violência e a insegurança do Cidadão‖, 
este Subprograma: 
contribui para o atingimento da meta =  
desdobra o Programa = 334  
e é financiado orçamentariamente pelas ações = 2009, 4276, 5132 e 5145;  
Valor já alocado para o Subprograma = R$ 61.122.658,00 
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Subprograma: Inteligência Estratégica 21 

Objetivo: 

Fornecer subsídio informacional para a tomada de decisões no campo da Segurança Pública, 
mediante a obtenção, análise e disseminação de informação qualificada e salvaguarda da 
informação contra acessos não autorizados. 

Meta de resultado: 

Produzir 965 relatórios de inteligência no período de 2012 a 2015; 
Implementar 12 centros de comando, controle e Inteligência no interior do Estado. 

Responsável: Superintendente de Segurança Estratégica da SESP 

Unidade Sede: SESP - SUSE 

Medidas: 
1. Aprimorar e intensificar a produção de conhecimentos estratégicos de inteligência; 
2. Estruturar e fortalecer as atividades de contrainteligência; 3. Fortalecer o canal técnico e instituir uma 
política de endomarketing para o SISP/MT; 4. Aprimorar e intensificar a produção de conhecimentos de 
suporte às atividades finalísticas de inteligência; 5. Avaliar sistematicamente a eficácia dos produtos da 
inteligência destinados à área finalística da Segurança Pública; 6. Capacitar continuamente os operadores 
do SISP/MT; 7. Incrementar as ações de estatística e análise criminal; 8. Desenvolver atividades de 
tecnologia estratégica; 9. Manter as ações do órgão central de inteligência da SESP; 10. Padronizar os 
procedimentos das agências de inteligência; 11. Prover recursos materiais e tecnológicos para as agências 
do interior; 12. Prover recursos humanos suficientes para as agências do interior; 13. Construir Centros de 
Comando e Controle nos pólos regionais; 14. Implementar sistema de comunicação (intranet) entre a rede 
de agências; 15. Realizar análise de risco dos eventos de natureza complexa ou crítica;  
Subordina-se ao Objetivo Estratégico: Contempla estratégias: 

OE2. Elevar a eficiência e a eficácia da 
Segurança Pública com a modernização 
da gestão estratégica e dos processos 
sistêmicos, visando à efetividade das 
políticas públicas para o Cidadão; 

 
ES7, ES12 

 

Integra-se com os subprogramas: 
 

Contribui com o(s) OE: 
 

Articula-se em parceria com: 
Forças Armadas; ABIN; PRF; SENASP; 
DEPEN; Polícia Federal; Receita Federal; 
Ministério Público; Agências de Inteligência de 
Outros Estados;Ministério da Fazenda/COAF 

Possíveis fontes de recursos: 
Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 
– PRONASCI; Fundo Nacional de Segurança Pública – 
FNSP; SECOPA. 

Problema que originou o Subprograma: Evidências do Problema: 
Ameaças reais ou potenciais e conflitos sociais de 
interesse da segurança pública que necessitam 
serem identificados e reportados. 

 

NO MT+20 –  
Este subprograma operacionaliza: 
Linha(s) estruturante(s) = 6.1 a 6.5 
Estratégia(s) = 6 
Objetivo(s) específico(s) = 7.3 
Do Macro-Objetivo 7 – Reduzir a Violência e a insegurança do Cidadão 

No Plano Plurianual –  
Dentro do Objetivo Estratégico de Governo 7 ―Reduzir a violência e a insegurança do Cidadão‖, 
este Subprograma: 
contribui para o atingimento da meta =  
desdobra o Programa = 334 
e é financiado orçamentariamente pelas ações = 3959, 5130, 5131, 5135 e 5143 
Valor já alocado para o Subprograma = R$ 8.313.534,00 
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Subprograma: Apoio aéreo à Segurança Pública 22 

Objetivo: 

Reduzir o tempo-resposta e aumentar a segurança do atendimento de emergência 
realizado pelo CIOPAer. 

Meta de resultado: 

Reduzir de 136 min. para 40 min. o tempo-resposta do atendimento aeropolicial no interior 
do Estado 
Eliminar a demanda reprimida de horas de vôo de atendimento aeropolicial. 

Responsável: Coordenador do CIOPAER  

Unidade Sede: SESP – CIOPAER 
Medidas: 
1. Criar e construir 03 (quatro) bases operacionais no interior do Estado, contemplando as regiões de: 
Pontes e Lacerda, Sinop E Água Boa; 2. Adquirir 02 helicópteros e 02 aviões de médio porte;  3. Formar 02 
pilotos de helicópteros e 02 de aviões, 20 tripulantes e 04 mecânicos; 4. Capacitar pilotos, tripulantes e 
mecânicos do CIOPAer; 5. Implantar e divulgar os programas de operações padrão para o acionamento e 
operação das aeronaves do CIOPAer junto às instituições da SEJUSP;  6. Divulgar as atividades do 
CIOPAer para a sociedade; 7. Adquirir equipamentos e veículos especiais; 8. Equipar uma aeronave (asa 
fixa) para realização de translado vítimas de sinistros, do interior do Estado para a capital ou para hospital 
referência; 9. Ampliar o número de bases operacionais de apoio, especialmente no interior do Estado;  
10. Adquirir materiais e equipamentos de segurança de vôo;  
11. Fomentar a construção helipontos nos PSM de referência na capital e na cidade de Rondonópolis, 
Cáceres, Sinop, Barra do Garças, Alta Floresta e Tangará da Serra; 

Subordina-se ao Objetivo Estratégico: Contempla estratégias: 

OE1. Melhorar a qualidade do atendimento e 

fortalecer a proximidade com o cidadão nas 

ações de Segurança Pública 

ES7 
 

Integra-se com os subprogramas: 
07 e 12 

Contribui com o(s) OE: 
OE5 

Articula-se em parceria com: 
Serviço de Atendimento Municipal Urgência; 
Guarda Municipal de Várzea Grande;  
Polícia Rodoviária Federal;  
Polícia Federal; 
Secr. Estadual do Meio Ambiente –SEMA. 

Possíveis fontes de recursos: 
Tesouro Estadual;  
Ministério da Justiça;  
Prog. Nac. Seg. Púb. com Cidadania – PRONASCI; 

Instituições Financeiras. 

Problema que originou o Subprograma: Evidências do Problema: 
Tempo elevado de acionamento e 
deslocamento de aeronave para atendimento 
de ocorrências no interior; 
Elevada demanda reprimida de apoio 
aeropolicial 

O apoio aeropolicial no interior chega em média mais de 
duas horas após solicitado; 
Em 2010 houve solicitações de 93 horas de vôo que não 
puderam ser atendidas por falta de estrutura. 

NO MT+20 –  
Este subprograma operacionaliza: 
Linha(s) estruturante(s) = 1.2 e 1.3 
Estratégia(s) = 1 
Objetivo(s) específico(s) = 7.3 
Do Macro-Objetivo 7 – Reduzir a Violência e a insegurança do Cidadão 

No Plano Plurianual –  
Dentro do Objetivo Estratégico de Governo 7 ―Reduzir a violência e a insegurança do Cidadão‖, este 
Subprograma: 
contribui para o atingimento da meta =  
desdobra o Programa = 334 
e é financiado orçamentariamente pela ação = 4274 
Valor já alocado para o Subprograma = R$ 20.791.556,00 
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Subprograma: Ações integradas de segurança na fronteira oeste 23 

Objetivo: 

Conter a criminalidade na região de fronteira do Estado, e coibir a entrada de drogas no 
território brasileiro. 

Meta de resultado: 

Elevar de 21.661 para 31.715 o número anual de abordagens efetuadas durantes as 
ações operacionais na região de fronteira oeste 

Responsável: Coordenador do GEFRON 

Unidade Sede: SESP - GEFRON 
Medidas: 
1. Definir ações integradas de forma continuada com o EB, PF, PRF, FAB e Marinha; 2. Implementar uma 
sistemática de avaliação dos resultados das ações integradas; 4. Recompletar de pessoal o GEFron (mais 
113 policiais); 5. Implementar do canil com cães farejadores; 6. Implementar um helicóptero e uma 
aeronave (avião) para atuação do GEFron na faixa de fronteira; 7. Adquirir 15 (quinze) viaturas para a 
realização de policiamento; 8. Adquirir 5 (cinco) caminhões tipo Home Car para utilização como pontos de 
apoio móveis da barreiras volantes realizadas; 9. Implantar o sistema de rastreamento via satelital nas 
viaturas policiais para monitoramento e operacionalização estratégica das viaturas policiais;  
11. Realizar reunião mensal com lideranças comunitárias e representantes de entidades não 
governamentais situados ao longo da faixa de fronteira; 12. Criar e difundir uma cartilha informativa com os 
principais aspectos do GEFron; 13. Campanha de mídia e de informação, em nível estadual, das ações do 
GEFron e sua importância no cenário Municipal, Estadual e Nacional;  
21. Implementação de equipamentos de raio ―x‖ e visor óptico para realização de vistoria minuciosa. 

Subordina-se ao Objetivo Estratégico: Contempla estratégias: 
OE3. Aumentar a eficácia das ações de 
ostensividade policial e fiscalização da lei para 
a prevenção criminal, e o atendimento 
emergencial 

 
ES7, ES14 

 

Integra-se com os subprogramas: 
01, 06, 07, 08 

Contribui com o(s) OE: 
OE1 

Articula-se em parceria com: 
Forças Armadas; Polícia Federal; Receita 
Federal; Poder Judiciário; Ministério Público 
Estadual; Defensoria Pública; Prefeituras 
Municipais. 

Possíveis fontes de recursos: 
Tesouro Estadual; Ministério da Justiça; Programa 
Nacional de Segurança Pública com Cidadania – 
PRONASCI; Secretaria Nacional Antidrogas – SENAD; 

Problema que originou o Subprograma: Evidências do Problema: 
Grande incidência e difícil enfrentamento do 
contrabando, descaminho, tráfico de drogas, 
transposição de veículos decorrente de roubo, 
furto ou golpes de seguro e alienados na 
região da fronteira Brasil/Bolívia; 
Demora em média 30 minutos nas ações de 
fiscalização e checagem. 

 

NO MT+20 –  
Este subprograma operacionaliza: 
Linha(s) estruturante(s) = 3.1 a 3.4 
Estratégia(s) = 3 
Objetivo(s) específico(s) = 7.3 
Do Macro-Objetivo 7 – Reduzir a Violência e a insegurança do Cidadão 

No Plano Plurianual –  
Dentro do Objetivo Estratégico de Governo 7 ―Reduzir a violência e a insegurança do Cidadão‖, este 
Subprograma: 
contribui para o atingimento da meta =  
desdobra o Programa = 334 
e é financiado orçamentariamente pelas ações = 4279 e 5172 
Valor já alocado para o Subprograma = R$ 7.776.772,00 
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Subprograma: Apoio sistêmico às Instituições de Segurança Pública 24 

Objetivo: 

Atender às demandas da área programática, no tempo, abrangência e qualidade 
necessários ao cumprimento das metas operacionais. 

Metas de resultado: 

Reduzir o tempo médio de entrega de bem ou serviço via pregão de 201 dias para 90 dias 
até 2014; 
Reduzir o tempo médio de entrega de bem ou serviço via adesão a ARP de 116 dias para 
45 dias até 2014; 
Reduzir o percentual de recursos de convênios não executados de 10,7% para 5% até 
2015; 
Reduzir o percentual de inexecução de recursos orçamentários de 8,06% para 2% até 
2015; 
Reduzir o percentual de inconformidades dos bens ou serviços entregues pelo Núcleo 
Segurança de 45% para 10% até 2015; 
Elevar o percentual do gasto público da Segurança que tem suas informações acessíveis 
ao Cidadão de 85,7% para 98% até 2015; 
Aumentar o percentual anual de elevação do orçamento total da pasta de 0,78% para 
10% até 2015 

Responsável: Secretário Adjunto Executivo do Núcleo Segurança 

Unidade Sede: Núcleo Segurança 

Medidas: 
1. Desburocratizar os trâmites processuais (internos e externos);  
2. Implantar os sistemas de planejamento e de padronização de aquisições;  
3. Divulgar os prazos para o atendimento de demandas;  
4. Capacitar permanentemente o quadro de servidores do Núcleo Sistêmico;  
5. Promover ações para eliminar as inconsistências nos processos elaborados pelas 
unidades e encaminhados ao Núcleo;  
6. Elevar a interação entre as Unidades e o Núcleo; 
7. Implementar a efetiva gestão dos processos no Núcleo; 
8. Interagir com a SAD para garantir a agilidade dos processos logísticos; 
9. Fortalecer a responsabilização dos fornecedores nos casos de entrega fora do prazo; 
10. Retornar em tempo as informações de consumo de tarifas e combustíveis aos 
gestores intermediários; 
11. Fortalecer ações de controle interno. 

Subordina-se ao Objetivo 
Estratégico: 

Contempla estratégias: 

OE2. Elevar a eficiência e a eficácia da 
Segurança Pública com a modernização 
da gestão estratégica e dos processos 
sistêmicos, visando à efetividade das 
políticas públicas para o Cidadão; 

 
ES8, ES15, ES16 

 

Integra-se com os subprogramas: 
 

Contribui com o(s) OE: 
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Articula-se em parceria com: 
SEFAZ; SEPLAN; SAD; AGE; Tribunal de 
Contas do Estado; Ministério Público 
Estadual; Prefeituras Municipais. 

Possíveis fontes de recursos: 
Ministério da Justiça; PRONASCI; SENASP; 
Instituições Financeiras e Parcerias Público-
Privadas – PPP. 

Problema que originou o Subprograma: Evidências do Problema: 

Falta de agilidade e qualidade 
eventualmente comprometida dos 
produtos entregues pelo Núcleo Sistêmico 
às áreas programáticas. 
Elevado número de inconformidades do 
bem entregue em relação à necessidade; 
Reclamações recebidas das unidades e 
dos fornecedores quanto à morosidade na 
execução dos processos;  
Elevado tempo médio de atendimento 
entre o pedido ou solicitação e a entrega 
do produto, serviço ou benefício;  
Custo de manutenção institucional 
elevado; 
Baixa execução dos recursos 
orçamentários próprios ou captados. 

Tempo médio de entrega de bem ou serviço 
via pregão: 201 dias; 
Tempo médio de entrega de bem ou serviço 
via adesão a ARP: 116 dias; 
Percentual de recursos de convênios não 
executados: 10,7%; 
78,6% de execução financeira dos recursos 
orçamentários; 
40% inconformidades dos bens ou serviços 
entregues pelo Núcleo Segurança; 
 

NO MT+20 –  
Este subprograma operacionaliza: 
Linha(s) estruturante(s) = 5.4 
Estratégia(s) = 5 
Objetivo(s) específico(s) = 7.3 
Do Macro-Objetivo 7 – Reduzir a Violência e a insegurança do Cidadão 

No Plano Plurianual –  
Dentro do Objetivo Estratégico de Governo 7 ―Reduzir a violência e a insegurança do 
Cidadão‖, este Subprograma: 
contribui para o atingimento da meta =  
desdobra o Programa = 036 
e é financiado orçamentariamente pelas ações = 2005, 2006, 2007, 2009 e 8028 
Valor já alocado para o Subprograma = R$ 47.873.176,69 
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7. AVALIAÇÃO  
 

 ―Diga-me como me medes e dirte-ei como me comportarei.‖ 

Jack Welch 

 

O desafio que se apresenta neste momento histórico da gestão da segurança 

pública é o de realizar o efetivo monitoramento das ações – responsabilizando às 

instâncias executivas – e a avaliação dos impactos destas sobre a realidade que se 

deseja transformar.  

O desenho deste plano estabeleceu claramente as responsabilidades pelas ações 

e as metas que cada um deve produzir no prazo estipulado. O monitoramento do 

desenvolvimento das ações irá manter o foco nas prioridades, e permitirá a correção de 

desvios, a atuação tempestiva sobre pontos de resistência e o redimensionamento dos 

meios e das metas para melhor atender à busca dos resultados.  

O próprio sistema de monitoramento já é um fator importante de integração e 

coordenação das ações, na medida em que todos os atores visualizam claramente as 

demais ações e medidas. 

A Coordenação Geral do Plano Estadual de Segurança Pública será realizada pelo 

Secretário de Segurança Pública. A sistematização das informações e a Coordenação 

Executiva do monitoramento e da avaliação cabem ao Secretário Adjunto de Políticas, 

Programas e Projetos. Os responsáveis por Subprograma enviarão mensalmente as 

informações gerenciais ao Coordenador Executivo de Avaliação. 

O monitoramento será feito em conjunto, através de reuniões periódicas em três 

instâncias: 

 

7.1. Reuniões de monitoramento por Instituição: 

 

Serão realizadas trimestralmente com os titulares das Instituições, serão 

apresentados o andamento das ações do Plano Estratégico da Instituição e o 

acompanhamento dos indicadores de resultado. O foco desta avaliação é o 

redimensionamento de meios, levantamento de novas medidas ou parcerias necessárias 

e gestão das resistências internas. 
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7.2. Reuniões de monitoramento do plano: 

 

Serão realizadas a cada três meses, com todos os atores envolvidos no plano, em 

princípio uma semana após as reuniões por Instituição. Os responsáveis por 

Subprograma apresentarão seus resultados e demais informações pertinentes produzidas 

nas reuniões por Instituição. Destinam-se a fortalecer a integração e coordenação das 

ações entre os órgãos envolvidos. 

 

7.3. Reuniões de avaliação: 

 

Realizadas a cada seis meses pelo Secretário de Segurança, a fim de acompanhar 

os objetivos do plano e as metas de resultado. Nesta instância serão avaliadas a 

eficiência e eficácia das ações, com vistas a sua modificação ou encerramento ou 

proposição de novas ações. 

 

Onde não há avaliação não há gestão, e onde não há gestão prevalecem o 

empirismo, a ineficiência, a fragmentação das ações, e o Estado continua gastando muito, 

trabalhando muito, e resolvendo pouco os problemas da sociedade. 
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8. CONCLUSÃO 

 

O Plano Estadual de Segurança Pública 2012 – 2015 para Mato Grosso, alinhado 

com as diretrizes Federais e Estaduais, e com o planejamento governamental de longo e 

de médio prazos, constitui-se numa poderosa ferramenta de gestão, ao definir as 

diretrizes da Política de Segurança Pública para o médio prazo, com o estabelecimento 

de metas, prazos e responsáveis. 

Este plano abrange o nível estratégico da área setorial de Segurança Pública do 

Governo, ao qual estão vinculadas as Instituições Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, 

Corpo de Bombeiros Militar e POLITEC. A formulação aqui contida termina na definição 

de resultados prioritários a serem perseguidos por todos os servidores. O desdobramento 

deste plano, com o detalhamento das ações, demais planos estratégicos e táticos, e 

planos de ação específicos, ficará a cargo das Instituições, que elaborarão seus planos, 

validarão com o nível estratégico da Segurança e terão oportunidades de apresentar seu 

monitoramento, seus resultados, e de coordenar as ações com as demais Instituições, 

também na avaliação. Ou seja, a partir da definição dos resultados prioritários, 

responsáveis e prazos, as Instituições da Segurança Pública elaborarão seus 

planejamentos estratégicos, explicitando as ações que serão realizadas para o 

atingimento das metas. 

A estratégia de comunicação e divulgação deste plano – conjuntamente com o 

monitoramento permanente – são pilares essenciais para a implementação da ‗gestão 

estratégica‘, sem a qual o esforço de planejamento morre na elaboração do plano, sem 

colher os enormes proveitos que promete. 

A elaboração de políticas públicas, em especial as de Segurança, é uma arte que 

se reveste de grande complexidade, diante do desafio de organizar e concertar milhares 

de atores e centenas de estruturas, com suas culturas e interesses próprios, e alinhar a 

todos na direção do enfrentamento de problemas reais da Sociedade, que são por 

natureza também complexos e dinâmicos, tudo isso sob rígidos parâmetros legais e éticos 

e com severas restrições orçamentárias e estruturais. 

Somente com a força de nossos líderes e a capacidade inquebrantável de nossos 

servidores é que caminharemos para o futuro desejado pela Sociedade Matogrossense:  

“LARES SEGUROS, COMUNIDADES SEGURAS, PARA O CIDADÃO 

MATOGROSSENSE VIVER E TRABALHAR” 
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9. EQUIPE DE ELABORAÇÃO 
 

9.1. Grupo de Trabalho de elaboração do Plano Estadual de Segurança Pública: 

 
 

Abadio José da Cunha Júnior – Corpo de Bombeiros Militar  

Adriano Mota Queiroz – Núcleo Segurança  

Alexandre Bustamante dos Santos – Secretaria de Segurança Pública 

Ana Paula Garcia Villaça Lourenço – Secretaria de Segurança Pública 

Antonelita Alves da Silva Morais – Polícia Militar 

Antonio Cavadas – Polícia Civil 

Átila Wanderlei da Silva – Corpo de Bombeiros Militar 

Basílio Bezerra Guimarães – Núcleo Segurança  

Clelcimar Santos Rabelo Souza – Especialista convidado 

Genésio Arakaki Júnior – Núcleo Segurança 

James Jacio Ferreira – Polícia Militar  

José Robson Souza de Figueiredo – Polícia Militar  

Karla Solange Nadaf Viana – Polícia Civil 

Manoel Vicente de Deus Neto – Corpo de Bombeiros Militar 

Marcos Aurélio Veloso Silva – Especialista convidado 

Marcos Paulo da Silva – Corpo de Bombeiros Militar 

Marcos Roberto Sovinski – Polícia Militar 

Patrícia de Cássia Valério Fachone – POLITEC 

Roger Ramos Martini – Secretaria de Segurança Pública 

Romel Luiz dos Santos – Especialista Convidado 

Rozimeire Satiko Shimizu – Núcleo Segurança 

Rubens Sadao Okada – POLITEC 

Teresinha de Fátima Jordão da Silva – Especialista convidada 

Zuilton Braz Marcolino – Especialista convidado 
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9.2. Participantes dos Fóruns para Elaboração da Política de Segurança Pública 

 

ABADIO JOSE DA CUNHA JUNIOR 

ABMAEL DOS SANTOS  

ADAVILSO APARECIDO PARPINELI  

ADELAIDE DOS SANTOS MORAES 

ADELIR MARTINI 

ADJANIR BARBOSA DE CARVALHO 

ADRIANO MOTA QUEIROZ 

AIRTON BENEDITO DE SIQUEIRA JUNIOR 

ALESSANDRA PAIVA PUERTAS ALVES 

ALESSANDRA S. DE SOUZA COZZOLINO 

ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA 

ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS 

ALLAN KAREN KAWANO  

ALVINO DE OLIVEIRA FILHO  

ANA CRISTINA LEPINSK ROMIO 

ANA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS 

ANA PAULA CREMA BOTASSO 

ANA PAULA GARCIA VILLAÇA LOUREIRO 

ANTONELITA ALVES DA SILVA MORAES 

ANTONIA MARIA DE GUILHERMINO 

ANTONIO CARLOS DE ARAUJO 

ANTONIO CARLOS DE LIMA 

ANTONIO JOSE ESPERANDIO 

APARECIDA GOMES BORGES DE SOUZA 

ARIADNE NUNES Z. DE MATOS 

ARILSON HILARIO ANTUNES 

ARTUR DIAS DA FONSECA NETO 

ATILA WANDERLEY DA SILVA 

AURELIO LOPES RAMOS 

BASILIO BEZERRA GUIMARAES 

BENEDITA SOUZA MENDES  

BENEDITO BOAVENTURA LADISLAU SILVA 

CARLOS ALBERTO ORLAVES GONÇALVES 

CARLOS LUIS PINTO DE ARRUDA 

CARLOS RODRIGO ATTILIO B. GARCIA  

CLAÍCE CONCEIÇÃO BATISTA 

CLÁUDIA BEATRIZ DA CUNHA  

CLAUDINEY ROBERTO DA COSTA 

CLAUDIO TAKAUIKI SHIDA  

CLECIMAR SANTOS RABELO 

CLEY CELESTINO BATISTA 

CLOTILDES MADELANE DE ARRUDA 

CRISTIANE SOUSA ARAUJO 

DAISE BECKMANN MOREL LUCK 

DANIELLE MARQUES DE ALMEIDA 

DECIO DAMASCENO 

DENYS DOUGLAS DIAS DE SOUSA 

DIANA MARIA DE LIMA 

DIVA MARIA DA SILVA CAMPOS PRADO 

EDMAR FARIA FILHO  

EDMILSON EDSON DA SILVA 

EDMILSON LIMA MACEDO 

EDREANO JUNIOR ROSSI RINALDI 

EDSON DA COSTA RIBEIRO 

EDSON DIAS REIS 

EFIGÊNIO SANTANA DE OLIVEIRA FILHO 

ELCIO BUENO DE MAGALHÃES  

ELENIR A. DA SILVA NAVES CORREIA 

ELTON APARECIDO VENTURA GONÇALVES 

EROALDO DE OLIVEIRA 

EUNIDES MARIA FREITAS  

EVALDO DOMINGOS DE AMORIM 

FABIO MELQUIZEDEQUE DE SOUZA 

FERNANDA HARANAKA IDE 

FLAVIA EMANUELLE DE SOUZA SOARES 

FLAVIO ENRIQUE OLIVEIRA 

FLAVIO RAMALHO DOS SANTOS 

GEAN CASSIO CORREA DA COSTA 

GENÉSIO ARAKAKI JUNIOR 

GENISON BRITO ALVES LIMA 

GERSON VINICIUS PEREIRA 

GIANMARCO PACCOLA CAPOANI 

GILDAZIO ALVES DA SILVA 

GILMAR DIAS CARNEIRO 
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GILSON AMARO DE SOUZA 

GISELE RODRIGUES MARTINS DE SOUZA 

GISLAINE CORDEIRO DO AMARAL 

HEBER MEDEIROS LIMA 

HEVERTON MOURETT DE OLIVEIRA 

HUMBERTO CARLOS DA SILVA 

ILTON BOTELHO DA COSTA CAMPOS 

ITAMAR TOCANTINS DE MORAES 

IZAC OMAR PRADO DE SOUZA 

JAIRO DE MORAES PESSOA 

JAIRO VICENTE 

JAMES JACIO FERREIRA 

JAMIL NOBRES DA SILVA  

JEANETE MARGARIDA SANTANA 

JESUINO DIAS CORREA 

JOÃO FERNANDO DE SOUZA ASSUNÇÃO 

JOAO GONCALVES DE A. NETO 

JOÃO PAULO OLIVEIRA DE ASSIS 

JOARI DIAS LIMA COMPOS 

JORGE APARECIDO ARANDA PEREIRA 

JORGE CAMARÇO LIMA 

JOSE AECIO DE SOUZA 

JOSE ANTONIO CAVADAS FILHO 

JOSÉ CARLOS ALMEIDA JUNIOR 

JOSE CARLOS DE SOUSA FURTADO 

JOSÉ O. ORSI 

JOSE ROBSON SOUZA DE FIGUEIREDO 

JOSE SOUZA DA CRUZ 

JOSE VAZ DE MEDEIROS NETO 

JOSELINA A. ALMEIDA MORAES SOUZA 

JULIANA MARIA ESPOSITO 

JULIANA MARTINEZ ANDRADE 

JULIE DA SILVA LEITE 

JULIO MARTINS DE CARVALHO 

KARLA SOLANGE NADAF VIANA 

KEILA REGINA DA SILVA NUNES COSTA 

LAZÁRO LEANDRO NUNES 

LEILA CRISTINA DIAS CIRQUEIRA 

LEONARDO H. DOS SANTOS FIGUEIREDO 

LEÔNIDAS SILVA RODRIGUES DE LIMA 

LINDBERG CARVALHO DE MEDEIROS 

LUCELIO FERREIRA MARTINS FARIA FRANCA 

LUCICLEIDE DO ESPIRITO SANTO MORAES 

LUIZ ANTONIO MARTINS GARCIA 

LUZ DALMA SATURNINO PASSOS 

MANOEL VICENTE DE DEUS NETO 

MANUEL COSTA PARRIÃO  

MARA RUBIA DE CASTRO F. CARVALHO 

MARCEL BUENO SANTANA  

MARCELLE RODRIGUES DA COSTA E FARIA  

MARCIA CRISTINA OURIVES DA SILVA 

MARCIA NELY EVANGELISTA COELHO 

MARCIO ANTONIO DE O. DIAS CAMBAHUBA 

MARCIO PAULO DA SILVA 

MARCOS AURELIO VELOSO E SILVA 

MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA 

MARCOS PAULO DA SILVA 

MARCOS ROBERTO SOVINSKI 

MARCOS RODRIGUES MENEZES 

MARIA SOUZA SILVA 

MARILEY R. DIAS CONTIJO  

MAURICIO GUALBERTO DE ARRUDA FILHO 

MAYK GOMES B. MELQUEZEDEQUE 

MEYRELLYSON RODRIGUES MEIRELES 

MIRIAM DE CÁSSIA LOUREIRO DE PROENÇA 

NIVALDO BERTOZO REIS 

OLISEY PEDROSO ALMEIDA 

PATRICIA CASTRO DE S. QUEIROZ 

PATRICIA DE CASSIA VALERIO FACHONE 

PATRICIA DE SENA PEDROSO 

PAULO EDUARDO DE CARVALHO WOLKMER 

RAFAEL DIAS GUIMARAES 

RENATO MIGUEIS OLAVARRIA FILHO 

RENATO SIMOES 

RITA DE CÁSSIA FERRARI 

ROBSON AMORIM MACHADO 

ROBSON DE MORAES SERRADILHA 

ROBSON PEREIRA GUIMARÃES 

RODRIGO ALESSANDRO DE A. NASCIMENTO 

RODRIGO EDUARDO COSTA 
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RODRIGO LUGLI 

ROGERIO MARCOS VELASCO 

ROMEL LUIZ DOS SANTOS 

ROMILDO DE OLIVEIRA CORREA 

ROSALINA SOLANGE FRANCO 

ROSANA PITANGA 

ROSANGELA PEREIRA RODRIGUES 

ROZIMEIRE SATIKO SHIMIZU 

RUBEM CARLOS TOEBE 

RUBENS SADÃO OKADA 

SARA CRISTINA DA SILVA BORGES 

SATURNINO MASSON  

SEBASTIAO ARRUDA DE ANDRADE 

SEBASTIAO FINOTTO DA SILVA 

SERGIO GIRALDELLI DE FREITAS 

SÉRGIO ROBERTO   

SILVINO MENDES GARCIA 

SIMONE CAMERA LOPES 

SUSAN MARCELY DA PAIXAO CARVALHO 

TALES FRAUSINO 

TATIANE FRANCILLY CHUPEL 

TELMA MONTEIRO LIMA RASSI 

TEOBALDO WITTER 

TEREZINHA FATIMA JORDAO DA SILVA 

VALDECARLOS JOSÉ DOS SANTOS 

VALDILSON LOURENÇO DE MOURA SILVA 

VALÉRIA PIMENTA MARTINS 

VALÉRIA SILVA RAMOS 

VANDERLEI BONOTO CONTE 

VANESKA DE OLIVEIRA NUNES 

WALDEZ MOURA TAPAJOS 

WALDIR AMIR DA SILVA 

WALMIR ORIBE 

WILQUERSON FELIZARDO SANDES  

WILTON JOSE DE OLIVEIRA 

ZANIL FERREIRA GOMES 

ZOZIMA DIAS DO SANTOS SALES 

ZUILTON BRAZ MARCELINO 

 


