PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL  SDS
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
COMSEG
PROPOSTA
Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social 2021-2024
1. APRESENTAÇÃO
1.1 Fundamentação teórica e metodologia
O presente Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social do município
de Uberaba vem inicialmente se enquadrar nas diretrizes colocadas pela Lei Federal
13675/18, que traça a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social –
PNSPDS, acompanhando os ordenamentos do Dec Federal 10822/21, que formula o
Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social.
Isto posto, passamos a orientar os trabalhos dentro do Planejamento Estratégico
2021-2014 – Prefeitura Municipal de Uberaba (PMU), visando o cumprimento das
metas estabelecidas no campo da Segurança Pública e Defesa Social e através da
Secretaria de Defesa Social e do Conselho Municipal de Segurança Pública –
COMSEG, buscou-se nas suas reuniões ordinárias – Plenária e Conferência Municipal
de Segurança Pública no corrente ano de 2021, a participação efetiva dos entes
municipais, gestores da segurança pública, Tribunal de Justiça e Ministério Público,
associações, sociedade civil organizada e comunidade uberabense, no intuito da
construção de um Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social robusto,
holístico e co-participativo.
1.2 Histórico
A Segurança Pública no município de Uberaba é contada por grandes conquistas
que permeiam sua história desde sua constituição, nos idos de 1810, quando Antonio
Eustáquio da Silva Oliveira, Comandante Regente dos Sertões da Farinha Podre era
demandado a proporcionar segurança na região de interesse estratégico da Coroa
Portuguesa com metas de colonização, produção e escoamento de minerais preciosos.
Por aqui passaram guarnições do Corpo de Voluntários da Pátria por ocasião da
Guerra do Paraguai e em 1909 aqui se instala a primeira Guarnição de Força Pública
no Triângulo Mineiro, hoje o nosso 4º Batalhão da Polícia Militar.
Assim, com uma estruturação crescente, recepcionamos a Policia Civil, a Polícia
Penal, o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e
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ainda o nosso Tiro de Guerra do Exército Brasileiro que dão ao município de Uberaba
uma robusta estrutura, especializada e universal.
Com crescentes demandas e estando as Forças de Segurança do município
carentes em efetivo, no ano de 2000, criou-se a Guarda Municipal de Uberaba.
Instituição civil permanente pertencente aos quadros de funcionários do município com
a missão de apoiar as Forças de Segurança do município e agir na proteção dos bens
públicos e preventivamente a criminalidade de delitos e violência urbana.
Em 2005 é criado o Conselho Municipal de Segurança pública e delineado as
primeiras estratégias para um enfrentamento aos desafios da segurança pública no
município. Primeiro esboço de um planejamento estratégico de Segurança Pública que
começava a fazer frente as necessidades que uma cidade polo regional requer, sendo
colocado como meta a criação do segundo batalhão de Polícia Militar em Uberaba,
hoje 67º BPM, alcançado no ano de 2017. Outras importantes metas foram alcançadas
tais como o Centro integrado de Atendimento e Despachos, as Àreas Integradas de
Segurança Pública, a Penintenciária Regional, o Video monitoramento, programas de
educação integral, modernização da iluminação pública e a implementação dos
conselhos comunitários de segurança.
Nestes últimos 5 anos caminhou-se no avanço da tecnologia com o
aprimoramento do sistema de videomonitoramento que avançou de 54 para 174
câmaras, estendendo o leque de funcionalidades na segurança pública para uma
vigilância mais acentuada sobre a mobilidade urbana. Ampliou-se o efetivo da Guarda
Municipal duplicando seu efetivo, investindo na sua capacitação, treinamento e modusoperandi, além de criar sua Corregedoria. Ações do projeto de geoprocessamento
continuam e devem ser utilizadas de forma inteligente e integrada com as demais
Forças de Segurança.
Em 2021, reativou-se a agenda APAC (Associação de Proteção e Assistência aos
Condenados) com a reestruturação de sua diretoria com definição e reserva de área de
11 mil metros quadrados no bairro Maria da Glória para a sua instalação. Na Guarda
Municipal foram criadas as Rondas Municipais Urbanas (ROMU), como forma de
ampliar o seu alcance e especializar sua atuação, recepcionando também o
aprimoramento e capacitação no curso de tiro. Estruturou-se a Defesa Civil Municipal
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em

novas

instalações,

integração

de

pessoal

especializado,

gestões

para

aprimoramento de sua legislação e organização dentro do município, o que resultou na
recepção de um lote de cestas básicas da Defesa Civil Estadual, encaminhadas a
SEDS e no agraciamento com uma nova viatura camionete 4x4 nova e vários
equipamentos. No judiciário, ações da Central de Fiscalização de Penas Alternativas –
CEFIPA, atendem em média aproximadamente 4 mil recuperandos/mês, além de
inúmeras doações a instituições de filantropia no município. O Centro Integrado de
Comando Integrado – CICC, passou a ser uma meta municipal de governo e será
planejada sua instalação dentro das novas dependências da SDS junto ao prédio na
praça Rui Barbosa, antigo Jockey Clube, o que deve proporcionar mais agilidade e
integração das Forças de Segurança do município.
No último mês, face o arrefecimento dos índices do COVID-19 na cidade,
acompanhado do estado e de todo o país, com um retorno gradativo dos eventos
esportivos e culturais no município, acompanhado do crescente número de
frequentadores, iniciamos as tratativas para o restabelecimento da Comissão de
Monitoramento da Violência em Eventos Esportivos e Culturais – COMOVEEC.
2. DESENVOLVIMENTO
2.1 Diretrizes
O presente plano elenca em seu corpo as diretrizes emanadas pelos seguintes
marcos regulatórios.
a. Metas estabelecidas no Planejamento Estratégico 2021/2024 –
PE21/24.
O PE 21/24 trás em seu escopo objetivos estratégicos e temas norteadores que
na área da Segurança Pública busca a inclusão tecnológica acompanhada do debate
com a comunidade, estabelecendo metas a curto, médio e longo prazo. Devemos
saber onde estamos, o que queremos e como chegaremos lá. Assim, este marco
regulatório colocado como foco desta CONSEG 2021 visa estabelecer um ponto de
partida referencial para o estabelecimento de metas factíveis e devidamente previstas
dentro da gestão política orçamentária municipal.
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Como balizador desse trabalho formulamos o presente Plano Municipal de
Segurança Pública, ferramenta de governança corporativa para uma visão sistêmica e
o devido monitoramento das metas.
Dentre o objetivos afins, perpassaremos pela Proteção Social; Modernização,
inovação, tecnologia; Gestão democratica, participative e transparente; Cidadania;
Direito de ir e vir assegurado; Espansão do sistema de segurança e da capacidade de
resposta; Capacitação permanente da GM; Ampliação da presence em espaço públicos
(monitoramento de praças e espaços públicos); Preservação do patrimônio publico e
segurança do cidadão; Prevenção de desastres e capacidade de resposta ampliada;
Garantia de iluminação pública moderna em vias e espaços públicos; Intervenções em
areas de alagamento e a Segurança pública rural.
Propostas estabelecidas pelo PE 2021/2024
-

Melhorar a integração do SAMU e Bombeiros instalando-os em um

mesmo prédio;
-

Implantar uma escola militar em parceria com a Marinha para o

desenvolvimento do Civismo;
-

Estabelecimento de convênios com a PMMG e CBMMG ( Rede de

vizinhos protegidos,Proerd,Transitolândia; Bombeiro Mirim e Prodinata);
-

Desenvolver ações de combate a homofobia, transfobia; lesbofobia;

-

Dar proteção a minorias e grupos vulneráveis com a garantia de

proteção aos direitos fundamentais
-

Viabilizar o Observatório Municipal de Violência – convênio com

UNIUBE/Factus/Cesube/UFTM/PMMG/CBMMG/GCM;
-

Fomentar ações do Centro Integrado da Mulher - CIMM, Delegacia da

Mulher, Conselho Tutelar, Combate a exploração sexual, abuso da criança e
adolescente, violência contra amulher e violência doméstica;
-

Criar a Guarda Civil Municipal Rural garantino o monitoramento das

comunidades e vias rurais
-

Apliação e modernização do sistema de monitoramento por câmeras e

integração com o estado – Centro Integrado de Comando e Controle – CICC;
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-

Desenvolver aplicativos e softwares em parceria com a CODIUB/FETI

que facitem a interação entre a gestão da segurança pública e o cidadão;
-

Bases móveis para a Guarda Civil Municipal;

-

Aumento do efetivo da GM;

-

Videomonitoramento das escolas municipais pela GCM;

-

Presença efetiva e ostensiva da GM nas praças e espaços públicos;

-

Apoiar a estruturação do Sistema APAC – Associação de Proteção e

Assistências aos Condenados, em Uberaba
-

Modernização e ampliação da tecnologia de iluminação pública;

-

Promover a adequação das ciclovias por questões de segurança e

sinalização;
-

Elaborar um plano de prevenção conjunto com o Corpo de Bombeiros

Militar para ações de risco de queimadas, incêndios, enchentes, Defesa Civil,
etc;
-

Aumentar a fiscalização no combate aos crimes ambientais;

-

Viabilizar o estabelecimento do comitê de gestão hidrica através da

Defesa Civil municipal conforme a PNPDEC.
b. Metas estabelecidas pelo Uberaba +20
Estabelecimento do Plano Municipal de Segurança Pública – PMSP, norteador
das ações, com diretrizes de segurança ao cidadão e avançada no campo da
Segurança Pública, através de uma estrutura organizada e informatizada, levantando
os seus indicadores e suas respectivas ações de monitoramento (taxa de homicidios;
taxa de óbitos no trânsito; taxa de resolução de processos/inqueritos; número de
vistorias de prevenção; proporção de agentes de segurança; indice de iluminação
pública, dentre outros), procurando difundir essas informações em uma cartilha de
segurança pública.
Participação

efetiva

da

comunidade,

conforme

a

PNSPDS,

aliada

ao

comprometimento na busca do bem comum, incentivando a participação social na
formatação das políticas públicas, valorizando o retorno das disciplinas de Civismo,
Valores Humanos e Patriotismo. Revigorar o projeto Familia na Escola, os projetos
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esportivos e culturais, além da extensão do tempo integral nos estabelecimentos de
ensino.
Uma cidade avançada, progressista e de oportunidades, em busca da inovação
sistêmica, através do desenvolvimento de softwares para a segurança global da
população; tecnologia em favor da segurança pública aumentando a disponibilidade de
serviços on line, com um aparato diferenciado de iluminação moderna e eficiente para
as praças, espaços públicos e comunidades rurais somados ao incremento do
patrulhamento ostensivo e extensão do alcance do videomonitoramento.
Na exploração tecnológica, avançar em aplicativos de segurança pública de fácil
acesso público, ágeis e integrados no Centro Integrado de Comando e Controle CICC, a um banco de dados unificado, com cadastros criminais informatizados;
monitoramento de fronteiras e rodovias sinalizadas, identificação de logradouros por
Boletins de Ocorrências (BOs) e redação do Registro de Eventos de Defesa Social REDS, unificada para o município com o mapeamento de ocorrências. –
Geoprocessamento, propiciando a promoção da cultura da paz acrescido de um
espaço virtual de sugestões para a melhoria do sistema e atendimento pleno do
usuário.
Na Guarda Civil Municipal, a introdução de uma equipe de TI, capacitada para a
efetiva aplicação dos recursos tecnológicos na busca de menores indices de
criminalidade. Ações preventivas ostensivas alicerçadas por tecnologia de ponta com
agentes de segurança treinados e permanentemente capacitados garantindo o pleno
direito do ir e vir da população.
Proporcionar o aumento do efetivo da GCM para fazer frente ao crescimento da
cidade e de suas demandas, capacitando-a com um Centro de Treinamento para a sua
formação continuada, procurando o incremento das ações informativas, orientativas e
parceiras da população, bem como a criação do canil municipal, para suporte das
atividades da GCM.
Incentivo a programas de acompanhamento pscicológico, emocional e de
subsistência aos agentes públicos, através de parcerias com a Secretaria Municipal de
Saúde, IPServ e sociedade civil organizada.
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Criação do Centro de Monitoramento de Transito, com controle semafórico e
integrado aos transportes.
Valorização dos órgãos de Segurança Pública, concientizando o cidadão quanto
ao seu papel, responsabilidades e deveres, sensibilizando da sua importância na
construção de uma cidade segura e agradável de se viver. .
Incentivar o Sistema APAC nos órgãos de recuperação de infratores com
programas de reinserção do egresso, incluindo cursos profissionalizantes em parceria
com a FETI, SESC, SENAC,SENAI e lei municipal que incentive a inserção no mercado
de trabalho, principalmente em órgãos públicos, bem como investir em politicas de
enfrentamento as drogas (preventivo, terapêutico e repressivo).
c. Metas estabelecidas na terceira reunião ordinária do COMSEG Plenária
Realizada em agosto de 202,

a reunião Plenária do Conselho Municipal de

Segurança Pública buscou em seus trabalhos, realizar consulta aos gestores das
Forças de Segurança do município, associações, instituições, Clubes de Serviços e
comunidade em geral, sobre seus anseios e demandas na Segurança Pública e Defesa
Social de Uberaba, na qual elencamos as seguintes participações:
Polícia Militar de Minas Gerais
-

Utilização completa do projeto Cidade Vigiada pelas Unidades da PM

(4o BPM, 67o BPM e 5a RPM), ou disponibilização de um link para que
acesso ao sistema.
-

Assinatura de um convênio da Prefeitura com o Policiamento Ostensivo

Geral de Uberaba.
-

Implantação do Centro Integrado de Comando e Controle - CICC,

proporcionando um funcionamento harmônico dos órgãos de segurança
pública.
Polícia Civil
-

Reforma no teto do auditório da 5a RISP (local utilizado pelas Forças de

Segurança Pública para realização de eventos.
-

Ocupação da AISP Olinda, compartilhada com a GCM para implantação

da Delegacia Rural de Uberaba.
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-

Necessidade de celebrar termo de cooperação técnica com a PMU para

utilização do prédio, conservação/limpeza, manutenção (reparos hidráulicos,
elétricos, pintura e etc).
Polícia Penal
-

Instalação de postes de iluminação e câmeras de videomonitoramento

em torno da penitenciária e melhoria na estrutura da rotatória de acesso ao
presidio.
-

Término de obra iniciada a frente da penitênciária para acomodação

dos familiares dos internos, quando da espera nos dias de visita.
-

Estabelecimento de termos de cooperação e acolhimento de internos do

sistema aberto e semi-aberto, para trabalho em órgãos da Prefeitura
Municipal para fins de abatimento de pena.
Corpo de Bombeiros Militar
-

Construção de cobertura para viaturas na sede localizada a Av. da

Saudade.
-

Adequação e reforma das instalações do quartel da Av. da Saudade

para a complete transferência da Unidade para aquele aquartelamento.
-

Construção de piscina no Centro de Treinamentos de Bombeiros

localizado na Univerdecidade.
Guarda Civil Municipal de Uberaba
-

Acesso da Guarda Municipal aos sistema SEJUSP de estatísticas da

criminalidade (Mancha da Criminalidade) no município de Uberaba – Sistema
REDS.
-

Reuniões integradas dos diversos órgãos da Defesa Social para tomada

de decisões e debates sobre a segurança Pública.
-

Apreciação da atualização da Lei Delegada 04/2005, face a Lei Federal

13.675/2018.
Diretoria de Atenção Psicossocial – SMS
-

Ronda noturna diária, inclusive nos feriados, nas proximidades do

serviço.
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-

Desenvolver campanhas educativas para os pacientes/familiares e

profissionais do servico.
-

Desenvolver em conjunto com os profissionais do serviço, mecanismos

para orientar os pacientes/familiares sobre as formas de segurança no
município, através de campanhas educativas.
Tiro de Guerra – EB
-

Construção da cobertura da quadra poliesportiva daquela unidade

militar.
-

Participação em campanhas de atentimento a população, tais como

vacinação, combate a Dengue, dentre outras.
Centro de Alternativas Penais e Inclusão de Egressos do Sistema
Prisional - CEAPA
-

Apoiar

a

organização

de

movimentos

populares,

conselhos

comunitários de segurança pública e entidades que tenham atuação
favorável a segurança pública no Município.
-

Zelar pela efetivação das ações das políticas públicas voltadas para a

prevenção da violência e da criminalidade.
-

Desenvolver campanhas educativas relacionadas a não violência e pela

cultura da paz; justiça e cidadania.
-

Criar um Grupo de Trabalho em Segurança Pública que dialogue com

todas as secretarias de forma transversal.
-

Desenvolver e estimular ações voltadas para a profissionalização e

empregabilidade de egressos do sistema prisional, favorecendo o acesso ao
trabalho e a inclusão social desse público.
-

Sensibilizar o setor público perante a pauta das alternativas penais,

apoiando as ações ligadas à responsabilização em liberdade.
-

Necessidade de celebrar termo de cooperação técnica com a PMU:

utilização do prédio, conservação/limpeza, manutenção (reparos hidráulicos,
elétricos, pintura e etc).
Associação dos Servidores de Segurança Pública de Uberaba – ASSPU
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-

Adequação e padronização da infraestrutura dos locais onde as Bases

de Segurança Comunitária estão instaladas: Piso com base de concreto
nivelado, vagas de estacionamento demarcadas para as BSCs e veículos
particulares dos cidadãos que serão atendidos. Cobertura metálica ou de
material adequado a fim de evitarações intempéries aos policiais e cidadãos
– vento, chuva e sol. Instalação de um ponto de água para que possa ser
realizada a higienização do veículo e utensílios utilizados pelos militares.
Sinalização horizontal e vertical adequadas e atualizadas com construções
de passagens elevadas que obriguem os veículos a diminuírem a velocidade
e dêem segurança aos pedestres para acessarem as BSCs, além da
implementação de rampa de acesso para portadores de necessidades
especiais. Criação de uma Central integrada de registros de ocorrências para
Policias Militares, Policiais Civis e GCMs com infraestrutura adequada ao
service.
Agentes de Fiscalização de Trânsito
-

Adequação salarial dos agentes de fiscalização de trânsito às diversas

funções que exercem, concessão de abono fardamento e de adicional de
periculosidade.
-

Participação dos profissionais em cursos de formação e capacitação

devidamente reconhecidos, com a expedição de certificados.
-

Aquisição de instrumentos de menor potencial ofensivo (tonfas, coletes

balísticos, espargidor de pimenta, etc.),necessários á preservação da
integridade física dos agentes e cidadãos.
-

Treinamento de defesa pessoal, capacitação teórica e padronização da

atuação desses profissionais.
-

Melhorias na rede de comunicação, com a aquisição novos HTs.

-

Elaboração e aprovação de estatuto dos agentes de fiscalização de

trânsito com planos de cargos e carreira.
-

Sede própria com infraestrutura de refeitório, banheiros, salas de

instrução, reuniões, treinamento e demais serviços que se façam necessários
a um atendimento público de qualidade.
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-

Criação de aplicativo ou sítio eletrônico para confecção de Auto de

Infração de Trânsito – AIT digital.
Guarda Civil Municipal de Uberaba
-

Reestruturação e modernização dos prédios das Áreas Integradas de

Segurança Pública (Aisps dos bairros Olinda e Centro – Guilherme Ferreira).
-

Terceirização da frota da GCM.

-

Aquisição de armamento e equipamentos de atuação preventiva e de

proteção individual (calibre 0.12, elastômero, escudo balístico, equipamentos
para controle de distúrbios civis, espargidores de pimenta, coletes balísticos,
tonfas, bastões, etc.
-

Modernização da rede de comunicação utilizada pela GCM e Agentes

de Trânsito.
-

Criação de cursos de treinamento e capacitação professional, tais como

à prática de tiro, defesa pessoal, abordagem policial e legislação jurídica.
Agentes Sócio-Educativos
-

Instalação de postes de iluminação e câmeras de videomonitoramento

no entorno do CSEUr, com melhoria da rotatória de acesso localizada no
Jardim Triângulo, visando mais segurança aos internos e funcionários.
-

Parcerias com escolas de ensino técnico profissionalizantes: SESC,

SENAC, SENAI, FETI.
Sindicato dos Produtores Rurais de Uberaba
-

Incremento do patrulhamento ostensivo preventivo pela PMMG nas

comunidades e zona rural, com o estabelecimento de abordagens e
fiscalizações de veículos suspeitos.
-

Aumento do contingente policial atuante na zona rural.

-

Realização de estudo investigativo dos dados referentes às apurações

dos Boletins de Ocorrências da região, para identificação de receptadores e
demais infratores.
-

Elaboração de cartilha com orientações ao produtor rural de como agir

em situação de delitos.
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-

Viabilização de recursos para a instalação da Delegacia Rural por parte

da Polícia Civil.
-

Criação de normativas, fiscalização e monitoramento de frigoríficos para

combater o abate de animais furtados
-

Apliação da atuação da GCM às comunidades rurais e estradas rurais.

-

Criação da Brigada de Incêndio Municipal.

d. Metas estabelecidas na quarta reunião ordinária do COMSEG Conferência Municipal de Segurança Pública
- Necessidade de melhoria da rede de comunicações a ser utilizada pela Polícia
Rodoviária Federal, Guarda Civil Municipal e Agentes de Trânsito.
- Cursos de treinamento e capacitação em suporte básico de vida para os
integrantes do SAMU e Corpo de Bombeiros Militar.
- Criação de curso de extensão junto a universidades da região para capacitação
de voluntários em atendimento de ocorrências de alta complexidade para atuação
em zonas mornas nos trabalhos de Sistema de Comando em Operações – SCO.
- Participação, através de contra partida em convênios e termos de cooperação
mútua com o município, de militares estaduais da reserva no programa Escola
Cívico Militar do Governo Federal.
- Realização de campanhas preventivas ao combate a violência doméstica e toda
a cadeia decorrente, como forma de aumentar a segurança da mulher no seio da
sociedade.
- Reativação por parte da PM e GCM do patrulhamento por bicicletas no
hipercentro da cidade.
- Ações que viabilizem um aumento da segurança dos usuários dos parques e
matas existentes na cidade.
2.2 Propostas de intervenção
a . Ações imediatas
Estabelecimento de prioridades (curto prazo; médio prazo; longo prazo) face a
gradação de cada meta/proposição, potencial de realização e da capacidade
orçamentária municipal de recepcioná-la.
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SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL  SDS
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
COMSEG
b. Atualização e avaliações
Avaliação anual a ser realizada por ocasião da Conferência Municipal de
Segurança Pública e revisão a cada 2 anos, conforme PNSPDS.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estar-se-á sendo realizada uma audiência pública com o apoio da Câmara
Municipal de Uberaba para uma efetiva participação da comunidade da elaboração e
divulgação do presente Plano Municipal de Segurança Pública do município de
Uberaba para uma completa consulta aos agentes envolvidos no seu processo de
criação, Poder Público Municipal, Gestores da Segurança Pública, Câmara Municipal,
Associações e Comunidades, Sociedade Civil Organizada e população em geral,
objetivo maior a qual se procura atender com uma segurança pública de qualidade,
atuante e global.
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