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PALAVRA DO SECRETÁRIO

Caros Amigos, 

Temos muito orgulho de compartilhar o trabalho realizado pela 

atual gestão, que compreende o período de março de 

2017 à janeiro de 2018. 

Em que pesem todas as diculdades que 

vivenciamos no âmbito da segurança pública 

no país, nos últimos 11 meses, o Estado de 

Goiás apresentou quedas signicativas em todas as 

modalidades criminais acompanhadas, demonstrando 

que existem possibilidades reais para a redução da 

violência, a partir de uma gestão pautada por visão 

estratégica e cientíca.

Para este ciclo de gestão, denimos alguns objetivos, 

dentre os quais destacamos: Promoção de gestão mais 

horizontalizada - maior autonomia e maior 

responsabilidade para as forças; Estruturação de 

Inteligência Estratégica, a partir de planejamento 

prospectivo e conhecimento cientíco; Redução de 

índices a partir da integração dos esforços das 

instituições; e Valorização Prossional. 

Desta forma, a Secretaria de Segurança Pública apresenta 

Relatório de alguns destaques da atual  Gestão, com a nalidade de dar 

transparência e visibilidade pública às ações e atividades desenvolvidas. 

Com um profundo carinho e agradecimento ao povo de Goiás, em 

nome de toda a equipe da SSP,

RICARDO BALESTRERI

QUEDA EM TODOS OS ÍNDICADORES CRIMINAIS

Durante a atual gestão, registrou-se queda nos 12 indicadores 

criminais considerados de alta prioridade. O comparativo é de 

março de 2017 a janeiro de 2018, com igual período 

Quando se analisa tal cenário, na perspectiva de números de vítimas:

• São mais de 25.800 pessoas que deixaram de ser vítimas desses tipos de crimes.

•  Cerca de 1.230 cidadãos tiveram suas vidas salvas diretamente (considerando a 
redução nos crimes violentos letais intencionais) . 

• Quando se leva em consideração todos os tipos de crimes, aí incluídos os não 
listados entre os 12 principais, que durante a atual gestão, recuaram 10,13%, 
foram mais de 46.502 pessoas que deixaram de ser vítima de algum tipo de crime.



         EDUCAÇÃO PARA SEGURANÇA PÚBLICA

• Criação da Faculdade da Polícia Militar - promoção de cursos de 

Tecnólogo em Segurança Pública, de pós-graduação e 

especialização em ciências policiais.

• Criação de MBA em Inteligência para capacitar 

integrantes das forças policiais que atuam na 

produção de conhecimento.

• Revisão e atual ização das malhas 

curriculares dos cursos das polícias. 

• Implantação de 3 novos telecentros, com foco 

na inclusão digital.

• Mais de 5.000 prossionais capacitados em cursos a 

Distância.

• Realização de SEMINÁRIOS DE POLICIAMENTO DE 

PROXIMIDADE E CIDADANIA para  750 prossionais 

de segurança pública (Continua em 2018).

AÇÕES DE INTELIGÊNCIA 

• Regulamentação das atividades de inteligência - 

Criação da Agência Central de Inteligência.

• Normatização das atividades de Inteligência da PM2.

• Mapeamento das Facções Criminosas que atuam no 

Estado de Goiás.

     CÓDIGO DE ÉTICA

• Criação do Novo Código de Ética da Polícia Militar e do Corpo de 

Bombeiros que moderniza as práticas militares no que diz respeito à 

observância de princípios básicos da cidadania.  

AÇÕES DE PREVENÇÃO 

• Ampliação da participação dos Municípios nas ações de 

segurança pública por meio de :

 - Apoio na elaboração de 14 planos municipais de segurança 

pública;

 - Auxílio na criação de 6 secretarias municipais de 

Segurança Pública: Formosa, Luziânia, Novo Gama, Rio 

Verde, Sta Helena e Senador Canedo.

 - Implantação, em 4 municípios, e ativação, em 

16, do Gabinete de Gestão Integrada Municipal 

(GGIM);

 - Formação de 766 agentes da Guarda 

Civil Municipal 

• Formação de 71 mil alunos pelo Programa 

Educacional de Resistência às Drogas e à Violência 

(PROERD), que atuou em 997 escolas de 98 municípios. 

• Atendimento 91.597 pessoas em 141 municípios pelo 

Programa Escola Sem Drogas da Polícia Civil.

•  Preparação, conscientização e promoção da prevenção 

ao uso de drogas e outras práticas criminais para mais 

de 800 alunos, pelo Programa Polícia Mirim da Polícia 

Militar.

• Atendimento de 559 crianças pelo Programa Bombeiro Mirim. 

• Celebração de Acordo de Cooperação com o Instituto Sou da Paz, para 

elaboração de diagnósticos relacionados ao controle de armas, em especial 

sobre o perl e origem das armas apreendidas e seu uxo de custódia no 

Estado de Goiás.



MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES 

• Renovação da frota locada das Polícias em 2.200 veículos.

• Aquisição de 4.300 coletes de proteção balística.

• Regulamentação dos Requisitos Técnicos Operacionais para 

aquisição e uso de armas de fogo.

• Celebração de Cooperação técnica entre SSP e Polícia 

Rodoviária Federal, que tem como objetivo  

implementar o Sistema de Rádio Digital.

• Reaparelhamento da Polícia Civil e Polícia 

Técnico-Cientíca, por meio da aquisição 

de mobiliários, equipamentos e insumos.

• Adoção do Sistema Biométrico para emissão 

de carteiras de identidade.

• Construção do Instituto Médico Legal (IML) de Itumbiara.

• Conclusão da reforma dos Núcleos Regionais da 

Polícia Técnico-Cientíca de Morrinhos e Catalão.

•   Melhorias na estrutura física de batalhões da PM de 

Goiânia e Posse.

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 

• Promoção de 1.916 policiais militares, 759 policiais 

civis, 302 bombeiros militares e 20 servidores da 

SPTC.

•  Instituição da indenização por apreensão de armas de 

fogo (R$ 200 para cada arma apreendida) e por 

cumprimento de mandado de prisão (R$ 300 reais).

• Reajuste de horas extras (AC-4) de acordo com as escalas : R$ 

22 (sexta-feira a domingo, no período diurno) e R$ 25 (quinta-feira a 

sábado, no período noturno).

• Realização de concursos para as Forças: Na Polícia Militar foram 

oferecidas 2500 vagas; na Polícia Civil foram 600 vagas e 290 para o 

Corpo de Bombeiros. 

• Outros três concursos também foram autorizados. PM (2 mil vagas), PC 

(620) e Corpo de Bombeiros (274).

PRODUTIVIDADE POR FORÇA:

• Polícia Militar 

 - Recuperação de 16.000 veículos roubados; 

 - Apreensão de 36 toneladas de drogas e 5400 armas de fogo; 

 - Realização de 198.000 visitas comunitárias preventivas; 

 - Prisão de 885 tracantes de drogas e 128 acusados de 

roubos e furtos;

 - Captura de mais de 6.000 foragidos.

• Polícia Civil 

- Registro de 22.300 TCO.  

- Realização de 390 mil atendimentos 

integrados.

 - Efetuação de 21.300 autos de prisão em 

agrante. 

- Registro de 6.000 boletins de ocorrência.

 - 35.200 inquéritos remetidos ao Judiciário.  

- Captura de 2.300 foragidos .

 - Apreensão de 800 armas de fogo e recuperação 3.400 

veículos roubados.

- Efetuação de 3.200 prisões.

- Realização de 4.700 operações. 

• Corpo de Bombeiros

- Realização de 105.000 ações, entre resgates, busca, salvamento e combate a 

incêndios; 

- Realização de 207.000 atendimentos na área técnica (inspeções e análises).

• SPTC 

- Realização de 9.400 atendimentos no Instituto de Criminalística;

- Emissão de  8.400 laudos; 

- Atendimento de 42.900 casos e 39.200 laudos expedidos pelos Laboratórios do 

Instituto de Criminalística e dos Núcleos Regionais 

- Realização de 62.400 atendimentos em Medicina Legal.



TRANSPARÊNCIA

• Criação de Plataforma Digital para consulta pública das 

estatísticas de segurança pública. Ferramenta 

disponibiliza os números absolutos de todas as 

naturezas criminais, a análise criminal 

georeferenciada, com disponibilização 

de mapas e grácos.

SISTEMA PENITENCIÁRIO

• Celebração do Termo de Cooperação entre SSP, 

Defensoria Pública e Ministério Público, para 

realização do Censo Carcerário. O censo é um 

instrumento indispensável para a denição e 

implementação de medidas que visem mitigar o estado 

carencial do sistema prisional do Estado. 

• Criação da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária 

(DGAP), que permite ao Executivo a gestão da vaga prisional. 

Nova estrutura do sistema conta, agora, com autonomia 

administrativa, orçamentária e nanceira.

• Reforma e Ampliação do Presídio de Jataí.

DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON)

• Realização de operações para coibir abusos contra 

os direitos do consumidor - mais de 6.000 

atividades, entre apreensões, autos de 

infração, noticações e relatórios de 

visitas. 

• Celebração de parceria com a 

CPI da Assembleia Legislativa para 

investigar suspeitos de formação de 

cartel de cobrança de preços abusivos, por 

postos de combustível. 

• Inauguração do 8º Centro Judiciário de Solução de 

Conitos e Cidadania.



@sspgoias 
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