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CONSELHO COMUNITÁRIO PRÓ-SEGURANÇA DE SERAFINA CORRÊA-RS 

CNPJ: 90.808.312/0001-19 -Associado a FECONSEPRO/RS 
Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 104/87 de 28/10/1987 

Rua Castelo Branco, 244 - Sala 201 - Centro 
99.250-000 Serafina Corrêa - RS 

PLANO DE TRABALHO nº 01/2019 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Título: Celebração de PARCERIA entre o MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA e o 

CONSEPRO - CONSELHO COMUNITÁRIO PRÓ-SEGURANÇA DE SERAFINA CORRÊA - RS 

envolvendo a transferência de recursos financeiros do Município. 

Objeto do Projeto: 

- Concessão de auxílio financeiro para custeio de locação de moradia aos Policiais Militares e 

Policiais Civis lotados nos órgãos policiais, Militar (OPM) e Civil (OPC) do Município de Serafina 

Corrêa. 

- Auxílio financeiro para custeio de consertos e manutenção de viaturas das Policias Civil e 

Militar em uso no município de Serafina Corrêa. 

- Auxílio financeiro para custeio de despesas com telefonia e internet do quartel da brigada 

militar e da Delegacia de polícia. 

Gestor público: A ser nomeado pelo Município 

Início (mês/ano): 10/2019 

2. DADOS DA ENTIDADE PROPONENTE 

Nome da instituição: 

Término (mês/ano): 12/2019 

CONSEPRO - CONSELHO COMUNITÁRIO PRÓ-SEGURANÇA DE SERAFINA CORRÊA - RS 

CNPJ: 

90.808.312/0001-19 
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policiais militares previsto para inativação ou transferência ou, ainda, aumentar o 
quantitativo existente; e, 

7.2 Proporcionar à Polícia Civil manter o atual quadro de servidores policiais e incentivar 
novas transferências ao OPC deste Município. 

8. DIAGNOSTICO E DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA 

8.1 O Estado do Rio Grande do Sul passa por grave crise econômica e tem dificuldade para 
fazer frente às demandas da população. Urna das áreas mais afetadas é a segurança 
pública, com falta de efetivo policial para o policiamento ostensivo e outras atribuições 
da Brigada Militar, que foi obrigada a fechar a maioria das pequenas frações do interior 
Gaúcho e fazer única patrulha para atender ao mesmo tempo vários municípios, razão 
disso os índices de criminalidade cresceram assustadoramente. A crise na segurança 
pública e os crimes graves em ascensão diariamente são debatidos nos principais meios 
de comunicações e estão levando a população em algumas cidades ou regiões às 
manifestações coletivas, pedindo mais segurança ao Governo e às autoridades do setor. 

8.2 A crise anunciada é latente e notória e afeta também municípios contíguos ou muito 
próximos ao nosso. Exemplificamos trazendo a situação atual de municípios superior ao 
nosso em população, economia e indicadores ou eventos que afetam a ordem pública, 
como Nova Prata, sede da 2ª Cia a que a Brigada Militar local é subordinada, que possui 
apenas 06(seis) policiais militares para a atividade fim, número que cobre apenas a 
escala de serviço e no presídio estadual naquela cidade possui 04 (quatro) Policiais 
Militares que retornaram após suas aposentadorias, foram contratados no programa 
PME (Programa Mais Efetivo), faltando PM para as demais escalas básicas, ou seja, 
Nova Prata não possui policiamento ostensivo efetivo de rua, deslocando para 
atendimento de ocorrência guarnições de outros municípios ou a depender dos poucos 
recursos em horas extras para cobrir alguns turnos apenas. O município contíguo de 
Casca de longa data carece de efetivo e a muito não possui guarnição diuturnamente 
para a atividade ostensiva, ficando inclusive com o quartel fechado, sem atendimento ao 
público a depender também de guarnições conjuntas com outros municípios. A situação 
narrada nos dois municípios foi vivenciada pelo nosso Município até o início do ano de 
2006, quando a Brigada Militar local não possuía policiais militares suficientemente para 
garantir a atividade básica de policiamento ostensivo, com índices criminais elevados e 
com intensa sensação de insegurança, na ocasião muito reportada pelos noticiário� 
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10. DESCRIÇAO DA METAS E DOS OBJETIVOS A SEREM ATINGIDOS 

10.1 Com uma contrapartida por parte da Brigada Militar, a implementação efetiva e 
irradiação do Policiamento Comunitário nos bairros da Cidade e Comunidades 
interioranas. 

10.2 Desestimular as solicitações de aposentadoria (transferência à reserva 
remunerada) dos policiais militares com direito já adquirido e os na iminência de 
conquistá-lo. 

10.3 Desestimular as solicitações de transferências de policiais mil itares e civis do 
município de Serafina Corrêa a outros Municípios ou a prestação de serviços em outros 
órgãos policiais e de defesa civil. 

10.4 Estimular as solicitações de transferências de policiais militares e civis de outras 
regiões do Estado ou Municípios para os órgãos policiais do município de Serafina 
Corrêa. 

10.5 Estimular os policiais militares lotados no Município de Serafina Corrêa e que 
exercem suas atividades em outros órgãos policiais do Estado e da União, o retorno ao 
OPM local. 

10.6 Estimular os policiais militares da reserva remunerada, que residem em Serafina 
Corrêa, o retorno à atividade policial militar, possibilidade já ofertada pelo Estado. 

1 O. 7 Desestimular os policiais militares e civis lotados no Município de Serafina Corrêa 
a participarem de operações ou exercer atividades em outros órgãos policiais ou de 
defesa civil, quando ficam indisponíveis para o serviço ou atividade nesta cidade. 

10.8 Valorização humana do servidor da segurança pública objetivando fixá-lo no 
Município e aqui prestar seus serviços. 

10.9 Caso nenhuma eles metas e dos objetivos listados imediatamente anterior sejam 
alcançados, em razão das variáveis e dos fatores exógenos, pretende-se que a situação 
conjuntural diagnosticada não seja agravada consideravelmente ou atenuado o impacto. 

11. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXCECUÇÃO DAS 
ATIVIDADES ABRANGIDAS PELA PARCERIA 

RECEITAS DESPESAS 
FONTE 

1 
VALOR NATUREZA 1 DESCRIÇAO 

(ORIGEM) 
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