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Descritivo Executivo de todo o 

Sistema 

 

 

I. OBJETO 

 

Suíte Integrada para Segurança Pública (SISP) 

 

A solução foi fundamentada no consenso de que a eficiência dos órgãos de segurança pública 

baseia-se cada vez mais na utilização maciça de inteligência, propiciada pela gestão de bases 

de dados de alta disponibilidade e confiabilidade, fazendo da informação a melhor arma no 

combate ao crime e às situações de emergência. 

 

Totalmente em plataforma web e concebido em uma arquitetura flexível e modular, mantém 

a autonomia e autoridade das corporações e possibilita a implementação de uma estratégia 

de ação integrada entre a Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo 

de Bombeiros, Polícia Técnico-Científica e outros órgãos/departamentos de segurança. 

 

Composto por diversos sistemas integrados, porém independentes, adapta-se facilmente às 

necessidades específicas de cada Órgão e sua estratégia de gestão, seja centralizada ou 

distribuída. Abrange as atividades de atendimento à população, controle de todos os 

recursos, como: pessoal, equipamentos, viaturas, armamento e munição e disponibiliza todas 

as informações pertinentes à segurança em uma interface única na web. 

Sua arquitetura foi concebida para possibilitar o aproveitamento máximo de todos os recursos 

disponíveis em qualquer plataforma tanto na camada de servidores de aplicação como na de 

banco de dados, incluindo aspectos de segurança, integridade, balanceamento de carga e de 

alta disponibilidade, dando a solução garantia de estabilidade e performance. 

 

Única solução 100% nacional e em plataforma web, espelha a realidade brasileira e leva as 

organizações ao estado da arte e excelência operacional e administrativa, a um custo muito 

inferior às alternativas existentes no mercado e sensível às particularidades regionais. 
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A simplicidade da ferramenta Web (navegador da Internet) torna o treinamento no sistema 

extremamente descomplicado e rápido, não exigindo do usuário nenhum conhecimento 

avançado em operação de computador. 

 

A solução proposta é composta pelos módulos SIAE – Sistema Integrado de Atendimento de 

Emergência, SICAD – Sistema Integrado de Controle Administrativo, SCP – Sistema de 

Controle de Procedimentos e mPORTAL – Portal Móbile, representados a seguir e detalhados 

na seqüência: 

DELEGACIAS

SIAE

INTERNET

Atendimento e despacho 

georeferenciado

Viaturas

QUARTEL BOMBEIRO

QUARTEL PM

190

SICAD PPC

Cadastro e controle

de ativos e pessoal

SISP

Procedimentos

Polícia Civil

Outros

Emergência

Atualização Estatísticas

Centro Integrado

de Operações

DELEGACIAS

SIAE

INTERNETINTERNET

Atendimento e despacho 

georeferenciado

Viaturas

QUARTEL BOMBEIRO

QUARTEL PM

190

SICAD PPC

Cadastro e controle

de ativos e pessoal

SISP

Procedimentos

Polícia Civil

Outros

Emergência

Atualização Estatísticas

Centro Integrado

de Operações

 

 

 

 

II. IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA 

 

O Governo Federal através do Ministério da Justiça e sua Secretaria Nacional de Segurança 

Pública (SENASP) definiu no Plano Nacional de Segurança Pública – PNSP 

(http://www.mj.gov.br)  diretrizes e propostas de políticas públicas para o alcance da 

eficiência nas estratégias e na execução da segurança pública pelos entes federativos. 

http://www.mj.gov.br/


 

 

Rua C-139 Qd. 570 Lt. 03 nº 179 Casa 01 - Nova Suiça - Goiânia - GO - Brasil. CEP.: 74268-165  

CNPJ 37.039.427/0001-03  |  Inscrição Estadual 10.242.562.0   

Telefone: 55 62 3920-0560   |  wantek@wantek.com.br   |  www.wantek.com.br 

No intróito deste documento (PNSP), onde é citada “A experiência internacional” sob o 

espectro do chamado focused policing (policiamento focalizado) é situado como fator de 

eficiência das polícias: “policiamento estratégico e racionalmente orientado para problemas 

bem delimitados – com base em diagnósticos consistentes, planejamento e avaliação 

sistemática – e metas bem definidas associadas a valores democráticos prezados pela 

comunidade –, segundo metodologias adequadas, operando em condições técnico-

organizacionais apropriadas e adotando posturas compatíveis com as experiências dos 

cidadãos.” 

Para atingir estágios mais avançados de condições técnico-organizacionais, é imprescindível a 

modernização administrativa. O controle organizacional para o alcance da atividades de 

Segurança Pública, é uma tarefa complexa e onerosa em termos de recursos humanos. 

Soma-se a isso a necessidade do alinhamento das políticas e práticas de segurança pública 

dos Estados e do Distrito Federal a estas diretrizes e ao Sistema Único de Segurança Pública 

– SUSP, fator condicionante a realização de futuros investimentos com recurso de convênios 

com o Governo Federal. 

 

Ressalta-se, por fim, a necessidade da busca do aumento da produtividade da atividade de 

polícia preventiva e repressiva face à incapacidade econômica do Estado em aumentar 

indefinidamente o efetivo policial. Alinhar estratégia, missão, indicadores, metas e plano de 

ação; trazer a atividade de administrar a Corporação ao patamar da Gestão Estratégica, 

prática comum nas maiores e bem sucedidas empresas, públicas e privadas, em todo o 

mundo. 

 

A implantação dessas ferramentas (racional e logicamente integradas e complementares 

entre si) ensejará a redução da aplicação do recurso humano da Segurança Pública na 

atividade administrativa conforme recomenda o PNSP (pág. 22, item 1.8.1): “As polícias 

convivem com o grave problema traduzido pela hipertrofia de suas atividades-meio em 

detrimento de suas atividades-fim: uma pesada e lenta estrutura burocrática atrai quadros 

das corporações que deveriam estar alocados nas pontas dos serviços de segurança.” 

 

A aquisição da ferramenta, aqui determinada como de missão crítica, e de Planejamento 

Estratégico, em detrimento do seu desenvolvimento com característica autóctone, se prende 

particularmente pela insuficiência de recursos humanos e tecnológicos na maioria dos órgãos 

de Segurança Pública brasileiros, além do fato de tal atividade não se alinhar a atividade fim 

das instituições. Deve-se também à complexidade inerente à criação de um sistema de 

informática de tamanha amplitude o que levaria, mesmo na suposição da viabilização de 

recursos para o desenvolvimento intracorporação, a uma variável estimada de tempo que 
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tornaria o custo-benefício dessa empreitada simplesmente inviável. 

 

Há uma combinação lógica de fatores que demonstram essa realidade: 

 

 

 

O ambiente computacional proprietário,  reflete os aspectos primários da necessidade desse 

investimento: 

 Ambiente tecnológico que reduza os riscos de paralisação dos serviços 

computacionais essenciais ao Negócio de Segurança Pública; 

 Possibilidade de integração ágil e linear de dados com plataformas 

semelhantes; 

 Urgência na automação de processos que reflita, o mais rapidamente possível, 

em benefícios à sociedade em geral pela informatização da gestão 

administrativa e operacional; 

 Viabilização e produção de massa de dados consistente para aplicação eficiente 

do Planejamento Estratégico. 

 

A utilização da métrica de homens-hora na customização, juntamente com o 

dimensionamento efetivo dos serviços a serem executados, fase a fase, vinculados a 

artefatos (produtos) a serem entregues, garante justeza e transparência, com vantagens 

evidentes à administração pública.  

 

Essa transparência se verifica pela tangibilidade conferida ao serviço prestado, através do 

dimensionamento dos artefatos de sistemas, e pela tradução clara do esforço em horas em 

quantidade de pessoas efetivamente atuando na prestação do serviço nas suas diversas 

fases, contínuas ou não. 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Especificamente o software de Planejamento Estratégico e Governança de TI (que são parte 

integrante da solução), necessitam estar baseados em soluções de TI previamente 

implantados a fim de alcançar os principais objetivos: 

 Alinhamento da gerência de serviços com a necessidade de garantia de resultado 

do negócio de segurança pública e do investimento realizado; 

 Direcionamento da definição da estratégia institucional com as gerências de nível 

tático, operacional e a gestão da qualidade através de indicadores de 
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desempenho; 

 Definição concreta de indicadores dimensionados nas quatro perspectivas 

institucionais fundamentais: 

 

INVESTIMENTO SOCIEDADE PROCESSOS 
APRENDIZADO E 

CRESCIMENTO 

 

 Alcance equilibrado do desempenho desejado pelo monitoramento desses ativos 

menos tangíveis: 

 Desempenho na visão da sociedade; 

 Desempenho de pessoas, processos internos e operacionais; 

 Inovação e tecnologia. 

 

Ferramenta com esse nível de especificidade, num contexto de informatização generalizada, 

demanda implantação no momento conclusivo do projeto, percorrendo a linha de tempo 

onde os sistemas de informação já maturados produzem dados corporativos confiáveis. 

 

A modernização é necessidade imperativa da Administração Pública. Em pleno século XXI não 

se apresentam alternativas concretas que substituam a adequação tecnológica, para o 

fomento da elevação da qualidade de quaisquer produtos ou serviços. 

 

O avanço da criminalidade na sociedade brasileira em geral e em especial no Distrito Federal 

e seu Entorno, exige dos órgãos responsáveis pela Segurança Pública uma busca incessante 

na substituição dos antigos métodos por novas práticas capazes de fazer frente a esse 

desafio. Nesse contexto, o emprego da tecnologia por meio da informatização, que vem 

automatizar processos e conferir agilidade nas ações, é um fator de necessidade inerente. 

 

 

III. TECNOLOGIA 

 

Interface gráfica, layout de relatórios e manuais do sistema escritos em língua Portuguesa. 

 

Disponibilizado para plataforma WEB nativa, tendo como interface browser Internet padrão 

Microsoft Internet Explorer 5.5 ou superior ou Mozilla Firefor 2.0 ou superior. 

a) O sistema será fornecido para ambiente Web, utilizando linguagem PHP ou JAVA 

compatível com o padrão SUN JAVA 2 Enterprise Edition (J2EE), versão 4 ou 

superior. 
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b) Serão fornecidos ao contratante todos os códigos-fonte independente de 

linguagem (PHP, Java, SQL, PL/SQL, etc.), tecnologia empregada, treinamento e 

todas as informações técnicas necessárias, de modo a permitir que a equipe 

técnica do contratante possa assumir a manutenção dos sistemas, se assim o 

desejar, após entrega do mesmo. 

 

 

IV. REPASSE DOS PROGRAMAS-FONTE 

 

Todos os programas fonte serão repassados à Contratante ao final da Customização da 

solução. 

 

É fornecido todos os scripts, programas fontes, assim como todos os componentes, materiais 

e produtos que fazem parte da solução além dos gerados durante a customização, bem como 

toda documentação pertinente. 

 

Compõem esses artefatos: códigos-fonte em linguagem PHP ou Java; scripts, procedures, 

funções, packages ou quaisquer outros objetos de banco de dados independente da 

linguagem utilizada, seja SQL, PLSQL ou outra; modelo de dados devidamente documentado; 

diagramas de casos de uso; quaisquer outros documentos aqui não relacionados, mas que 

tenham sido utilizados ou gerados para a composição da solução ou da sua Customização. 

 

A entrega desses programas fonte será acompanhada da transferência de tecnologia, através 

de workshops ou seminários direcionados. 

 

A contratante poderá fazer uso desses artefatos para adequações futuras da solução, sempre 

que julgar necessárias. Garantindo assim a preservação do investimento realizado. 

 

 

V. CUSTOMIZAÇÃO 

 

A Customização da solução consiste na adequação das funcionalidades e características do 

sistema aos padrões de documentos e processos particulares de cada órgão de segurança 

pública. 

 

As metodologias de análise, modelagem e desenvolvimento das Customizações serão as 

mesmas empregadas para o desenvolvimento original da solução, ressalvados os casos em 
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que alguma evolução tecnológica de mercado possa trazer ganhos de prazo e qualidade ao 

produto final. 

 

Eventuais mudanças de metodologia poderão ser previamente acordada comumente entre as 

partes. 

 

 

VI. TREINAMENTO 

 

É feita uma capacitação dos usuários, ao nível de multiplicadores, com o objetivo de formar 

massa técnica, dentro da instituição, especializada e capacitada na massificação do 

conhecimento do uso da solução. 

 

Além da atividade de disseminação do conhecimento, os multiplicadores poderão compor o 

serviço de suporte aos usuários para garantia do uso adequado e continuado da solução. 

 

 

VII. FASES DO PROJETO 

 

O projeto é desenvolvido por fases, da seguinte forma: 

 

1. Entrega da Suíte SISP 

O sistema será instalado em infra-estrutura própria para disponibilização imediata e 

entregue em CD com toda documentação. 

 

2. Análise de Requisitos para Customização 

Realização de estudo pormenorizado das características de cada módulo do sistema, com 

as pessoas responsáveis pelas definições das customizações a serem implementadas. 

A partir deste estudo, a contratada deverá confeccionar documentação de todas as 

customizações identificadas no item anterior, para a total adequação do sistema às 

características das corporações. Tal documento deverá ser o documento de escopo do 

referido projeto. 

A documentação técnica (modelos, casos de uso, etc) existente, deverá ser adequada 

para refletir as customizações constantes no documento de escopo. Se algum documento 

não existir na forma original do sistema, este deverá ser confeccionado, contemplando 

todo o sistema e não apenas as customizações.  

Deverão ser entregues os seguintes documentos para homologação da análise de 
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requisitos: 

▪ Documento de Escopo 

▪ Documento de Requisitos 

▪ Documento de Casos de Uso 

▪ Diagrama de Classes e 

▪ Diagrama de Seqüência. 

 

3. Modelagem de Dados para Customização 

Deverá ser adequado o modelo de dados existente considerando as customizações que 

serão desenvolvidas. 

Deverão ser entregues para homologação da modelagem de dados os seguintes 

documentos: 

▪ Modelo de entidades e relacionamento 

▪ Dicionário de dados. 

 

4. Desenvolvimento das Customizações 

Deverão ser desenvolvidas todas as customizações solicitadas de forma totalmente 

integrada ao sistema de controle administrativo, de forma que ele – ao final do processo – 

esteja totalmente adequado às necessidades das corporações e de acordo com o 

Documento de Escopo. 

O desenvolvimento das customizações não contempla o desenvolvimento de novas 

funcionalidades não existentes originariamente no SICAD ou SIAE. Quaisquer novas 

funcionalidades por ventura solicitadas devem ser negociadas separadamente. 

 

5. Homologação do Sistema Customizado 

A partir da disponibilização do sistema customizado nos servidores, deverão ser validadas 

todas as características do sistema para homologação final. 

Esta homologação será realizada pela equipe que participou da fase - Análise de 

Requisitos para Customização e pelas áreas usuárias a serem definidas pela Contratante. 

 

6. Treinamento de Usuários 

Devido ao grande número de usuários existentes, o treinamento de usuários será 

realizado para uma turma de multiplicadores. 

Deverá ser ministrado treinamento que aborde todas as funcionalidades dos Sistemas, 

com fornecimento de manual do usuário para os multiplicadores. 

Deverá ser realizada prática de utilização das funcionalidades, para que os multiplicadores 

possam adquirir experiência no trabalho com o sistema. 
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7. Implantação e Aceite Final do Sistema 

A Suíte será implantada e acompanhada sua entrada em produção, período no qual 

deverá ser dado o aceite final pela contratante. 

 

 

 

VIII. SISTEMAS 

 

SICAD - Sistema de Controle Administrativo 

 

1. Características 

 

Possui interface gráfica, lay-out de relatórios, help on-line sensível ao contexto e manuais do 

sistema escritos em língua Portuguesa; 

 

Foi desenvolvida para plataforma WEB nativa, tendo como interface browser Internet padrão 

Microsoft Internet Explorer 5.5 ou superior ou Firefox 1.5 ou superior; 

 

É totalmente compatível com as plataformas Microsoft Windows NT/2000/98/ME/XP e Linux 

de modo nativo, por se tratarem de plataformas amplamente utilizadas; 

 

Todos sistemas foram desenvolvidos utilizando linguagem JAVA, JavaScript e PL/SQL; 

 

Suporta o acesso ao banco de dados Oracle por meio do padrão JDBC – Java DataBase 

Connectivity versão 2.0 ou superior; 

 

Suporta a execução de servlets compatíveis com o padrão Servlet versão 2.2 ou superior; 

 

Suporta a execução de páginas JSP – Java Server Pages, compatíveis com o padrão JSP 

versão 1.2 ou superior; 

 

2. Módulos 

 

a) Cadastros 

Composto de rotinas que possibilitam o cadastramento das informações legadas já 

disponíveis e da situação atual, permitindo identificar claramente o recurso, apontando onde 
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está lotado e, no caso de pessoal, qual função exerce no local de trabalho para que a partir 

daí, todas as informações possam ser manipuladas e alteradas através do módulo de Boletins 

Eletrônicos. 

 

São os seguintes os componentes do Módulo de Cadastros: 

 Cadastro de Tabelas Base 

 Cadastro de Armamentos e Munição 

 Cadastro de Pessoal 

 Cadastro de Viaturas 

 

b) Boletins Eletrônicos 

 

Este módulo tem como objetivo o controle e administração de todos os atos e fatos diários 

das unidades da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e, no caso das corporações civis, os 

documentos legais previstos. Pode também, conforme conveniência da Secretaria, funcionar 

como um Diário Oficial on-line da Secretaria de Segurança Pública, passando a ser o 

instrumento que atenderá o princípio da publicidade previsto no direito administrativo. 

 

Este módulo permite a entrada dos diversos itens, separados por servidor e por assunto, a 

alteração dos dados desses itens, a confecção e impressão de uma prévia do boletim para 

aprovação, publicação e impressão final. 

 

A partir da publicação, todas as informações pertinentes são alteradas nas fichas dos 

servidores, nos históricos de armamento e viaturas e onde mais for necessário. Por ser 

totalmente desenvolvido para web, o módulo permite a alimentação de dados 

descentralizados, ou seja, nos órgãos de origem, com gravação dos mesmos em uma ÚNICA 

base de dados centralizada. Esta funcionalidade agiliza a geração e confiabilidade dos dados 

e a imediata consulta das informações atuais e de legado. 

 

c) Escala de Serviço 

 

Totalmente integrado ao sistema de atendimento de emergência – SIAE (190/193/199), este 

módulo tem por objetivo o gerenciamento das escalas de serviço das unidades, registrando 

as pessoas que estão de serviço, os locais, as viaturas, armas e munições bem como as 

demais informações pertinentes a cada escala existente. 

 

d) Transferências 
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Este módulo controla as transferências de pessoal entre as unidades, possibilitando a 

movimentação de pessoal de acordo com as regras estabelecidas, evitando equívocos e 

movimentações que possam ferir a legislação vigente.  

 

Também está integrado ao módulo QO/QDE, Quadro de Organização e Quadro de 

Distribuição de Efetivo respectivamente, de forma que possam ser verificados os pré-

requisitos para a ocupação da função para a qual o servidor estará sendo transferido. 

 

Assim como todos os demais módulos, é apresentado na forma de itens de boletim, 

totalmente integrado ao módulo de Boletins Administrativos, para que qualquer ação de 

movimentação seja publicada em boletim. 

 

Garante que uma autoridade apenas possa realizar movimentações do pessoal que está 

dentro de sua unidade ou nas unidades a ele subordinadas. 

 

Quando uma transferência for efetivada, todas as funcionalidades de acesso a sistemas 

vinculadas a função anterior, devem ser retiradas automaticamente da pessoa e todas as 

funcionalidades de acesso a sistemas relativas a nova função a ser exercida, deverão ser 

habilitadas também de forma automática. 

 

e) QO/QDE 

 

Permite a elaboração do Quadro de Organização e do Quadro de Distribuição de Efetivo, 

controlando as vagas de pessoal e o perfil necessário para que alguém as ocupe, de acordo 

com a legislação vigente. 

 

Permite a entrada de dados relativos a pessoal previsto e existente nas unidades, percentuais 

admitidos de excedente e déficit, chegando ao nível de relacionamento de funções x 

posto/graduação para militares. 

 

Indica, por meio de relatório, os locais onde está havendo déficit ou excesso de pessoal, 

emitindo alertas de acordo com as especificações definidas por cada órgão para relativização 

de pessoal. Possibilita ainda a emissão de relatório comparativo de previsto x executado. 

 

f) Afastamentos 
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Registra todos os afastamentos de pessoal, seja por férias, dispensa médica ou outros, 

verificando a possibilidade de concessão do afastamento e gerando informações para outras 

áreas sobre a disponibilidade do pessoal. 

 

É através deste módulo que o sistema gerencia todos os procedimentos nas corporações, 

comparando e informando quais recursos humanos estão disponíveis, em determinado 

período, para a Secretaria exercer sua atividade-fim. 

Através do cadastro de “Tipo de Afastamento” o módulo permite a inclusão de novas 

modalidades que, a serem gravadas, passam a compor o leque de opções. Dentre vários, 

exemplificamos alguns afastamentos: 

 Férias 

 Núpcias 

 Luto 

 Instalação 

 Trânsito 

 Licença maternidade  

 Licença paternidade 

 Licença Especial 

 Licença para tratar de interesse particular 

 Licença para tratar de saúde de pessoa da família 

 Licença para tratar da saúde própria 

 

O registro dos afastamentos é realizado através de itens de boletim totalmente integrados 

aos demais módulos. 

 

O ato de afastamento gera todas as alterações necessárias, de forma que o servidor fica 

indisponível para as escalas de serviço e com acesso restrito as suas funções relativas aos 

sistemas de informação. 

 

Nos casos específicos dos afastamentos relativos a férias e licença especial, o sistema 

permite a elaboração de um plano de férias / licença especial, indicando o quantitativo 

máximo de 1/12 avos do total do efetivo para cada mês de referência no ano. 

 

Assim como todos os demais módulos, é apresentado na forma de itens, totalmente 

integrados com comunicação direta à base dados corporativa. 

 

g) Viaturas 
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O objetivo deste módulo é manter e registrar todos os acontecimentos ocorridos com as 

viaturas das corporações, de forma que se possa reduzir custos com estoque de peças, 

viaturas indisponíveis e outros. 

 

Faz o controle geral das manutenções e trocas de peças das viaturas, seja nas oficinas das 

Corporações ou em oficinas terceirizadas. 

Permite, através de procedimento de recebimento de viatura na oficina, imprimir a ficha de 

recebimento de viatura, a ficha de entrada na oficina e a ordem de serviço da viatura. 

Informa também na ordem de serviço, os serviços executados nas oficinas internas e 

terceirizadas, as peças adquiridas, peças em estoque utilizadas e demais informações dos 

serviços executados. 

 

Quando uma viatura estiver em manutenção, o sistema automaticamente, a torna 

indisponível para escala de serviço, abastecimento e demais atividades, retornando a sua 

situação original quando a mesma deixar a oficina. 

 

h) Combustíveis e Lubrificantes 

 

Módulo responsável pelo controle dos estoques de combustíveis e lubrificantes das 

corporações, permitindo realizar planejamentos de aquisição e controlando os gastos. 

 

Este módulo controla o consumo de combustíveis e lubrificantes, as datas de troca, registra 

todos os abastecimentos, todas as trocas de óleo, fornece previsão de trocas de óleo, registra 

transferências de combustíveis e as entradas de combustíveis e lubrificantes. 

 

i) Armas e Equipamentos 

 

Efetua um registro completo de todos os armamentos e equipamentos, mantendo um 

histórico de tudo o que acontece com os mesmos, desde sua aquisição até sua descarga. 

 

Registra o emprego do armamento na atividade diária, as inclusões de armamento e 

equipamentos, a distribuição, baixa, descarga, acautelamento e sua manutenção. 

 

Assim como todos os demais módulos, é apresentado na forma de itens de boletim, 

totalmente integrado ao módulo de Boletins Administrativos, para que qualquer ação de 

movimentação seja publicada em boletim. 
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j) Munições 

 

O objetivo deste módulo é todo o controle de estoque e utilização de munição nas 

corporações. 

 

Registra todas as informações de munição, inclusão, gasto, pagamento de munição para 

serviço, devolução de munição, associação entre munições e armamento, data de validade e 

lote de munições, controle de recarga, impressão de declaração de uso de munição, cautela 

de munição vinculada ao tipo da arma paga, controle de explosivos e de munição não letal. 

 

Assim como todos os demais módulos, é apresentado na forma de itens de boletim, 

totalmente integrado ao módulo de Boletins Administrativos, para que qualquer ação de 

movimentação seja publicada em boletim. 

 

k) Planejamento de Operações 

 

Através de informações históricas, fornece informações sobre operações já realizadas, 

possibilitando melhor planejamento de novas operações com características semelhantes. 

 

Permite o cadastro das operações realizadas por cada unidade operacional dos Órgãos de 

Segurança Pública, permitindo um registro do planejamento das ações, das alterações na 

execução e do resultado obtido nessas operações. 

 

Permite a definição de uma grade de operações policiais padrão e o cadastramento de novas 

operações com suas características peculiares e comuns. 

 

Permite a elaboração de relatórios das operações realizadas por tipo de operação, localidade, 

unidade e resultados. 

 

 

SIAE – Sistema Integrado de Atendimento de Emergências 

 

1. Características 

 

O Sistema Integrado de Atendimento de Emergências foi totalmente concebido e homologado 

por profissionais, civis e militares, com larga experiência operacional, baseando-se em suas 
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experiências policiais, de socorro e salvamento em corporações brasileiras. 

 

Sua estrutura informacional e de operações, reflete a realidade das corporações de 

segurança pública em suas diversas áreas de atuação, viabilizando e fortalecendo a 

necessária integração de suas atividades, mantendo ao mesmo tempo a forte tradição de 

independência entre as mesmas. 

 

Com o conhecimento de que a Segurança Pública no Brasil possui características específicas, 

culturais e históricas, e com a ênfase dada pelos Governos Estaduais e Federal de 

modernização e integração sinérgica por meio do SUSP (Sistema Único de Segurança 

Pública), o SIAE atende as expectativas e necessidades das corporações e ao anseio do 

policial brasileiro. 

 

Simplicidade na operação, profundidade de capacidade operacional e de gestão de suas 

ferramentas, tecnologias de última geração, introdução de novos conceitos de implantação e 

comercialização e desenvolvida com 100% de foco na realidade nacional, torna o SIAE um 

produto altamente competitivo, com custos racionais, respondendo às reais necessidades dos 

seus clientes, não encontrando similar no mercado. 

 

2. Módulos 

 

a) Atendimento 

 

As informações para registro são colhidas pelo atendente através de uma interface de uso 

intuitivo, integrada a um mapa digital1 e a central telefônica2, possibilitando alimentação 

automática e checagem visual de diversos dados, estando imediatamente disponível ao 

despachador para atendimento e ainda possibilitando a inclusão e atualização de novas 

informações, mesmo que a viatura já tenha sido deslocada para a ocorrência. 

 

De acordo com as políticas de acesso e diretrizes de atendimento definidas pelo 

Coordenador, o atendente pode ter acesso através do Portal de diversas outras fontes de 

informação, como consultas a ocorrências anteriores com similaridade do fato em 

andamento, placas de veículos, mandados de prisão, B.O., TCO Polícia Civil, Laudos IML e 

                                                        
1 O Mapa Digital deve ser fornecido pelo contratante. Sua implementação e customização 
não estão contempladas nesta Proposta. 
2 A Central Telefônica deve ser fornecida pelo contratante. Sua implementação e 
customização não estão contempladas nesta Proposta. 
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quaisquer outras informações que possam subsidiar o tirocínio do atendente. Essas consultas 

ficam vinculados à disponibilidade dessas informações em bases de dados relacionais não 

incluídas nesta proposta. 

 

Independente da metodologia operacional adotada no Estado, setorizado em qualquer nível, 

em grandes e pequenas áreas geográficas ou sem setorização, com atendimento operacional 

por unidades padrão ou especializadas, o módulo de Atendimento encaminha corretamente 

para o despachante, podendo estar ou não vinculado a natureza da ocorrência. 

 

As naturezas das ocorrências estão em completa consonância com os padrões definidos pela 

SENASP (Secretaria Nacional de Segurança Pública), produzindo idealmente as estatísticas 

exigidas, permitindo também qualquer órgão personalizar esses dados de acordo com suas 

necessidades específicas. 

 

Atendendo a necessidade de integração dos órgãos de Segurança Pública, o módulo de 

Atendimento permite que uma mesma notícia seja encaminhada simultaneamente para 

diversas corporações (Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Técnica), 

podendo gerar despachos e registros diferenciados por Corporação. 

Sua interface georeferenciada, desde que integrada às bases das operadoras locais, permite 

ao atendente uma identificação visual de trotes e chamadas indevidas através da plotagem 

no mapa da origem do chamado e da localização da ocorrência, possibilitando ainda o 

encaminhamento destas para uma base de dados para futuras estatísticas. 

 

b) Despacho 

 

A facilidade e eficácia do procedimento de atendimento, somado a confiabilidade das 

informações providas pelo módulo de registro do Atendimento, permitem agilidade e 

conferem eficiência ao despachador da viatura. 

 

O despacho independente por Corporação agiliza a atividade de resgate e salvamento. A 

inserção de novas informações pelo atendente já em tempo de atendimento da ocorrência, 

quando o despacho já foi realizado, permite uma maior eficiência na atividade policial de se 

chegar ao local do fato no momento operacionalmente oportuno. 

 

Permite a liberdade de classificação das naturezas por prioridade, de acordo com a 

necessidade operacional de cada órgão. Permite ainda criação de alertas locais, regionais ou 

globais para disseminação focada da informação. 
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A integração ao mapa digital, com a visão espacial do fato e dos meios disponíveis para 

atendimento (AVL – Localização Automática de Veículos3), são fatores importantes para o 

sucesso e rapidez no atendimento a uma ocorrência. 

 

Possui capacidade de transferência de ocorrências entre Unidades e Corporações, registro de 

horários de todos os momentos da ocorrência, desde o atendimento, o despacho, a chegada 

ao local, o encerramento da ocorrência, e ainda com a possibilidade de registro de 

quilometragem4 em todos estes passos para cada viatura despachada. 

 

Possibilidade de consulta a todas as informações disponíveis na mesma tela através do Portal, 

com login único.  

 

A visão clara das ocorrências pendentes, despachadas e alertas integrados a todas as 

Corporações e Unidades, dão ao despachante um amplo domínio sobre sua atividade. 

 

A liberdade de modificar uma natureza inicial e acrescentar mais de uma natureza em uma 

mesma ocorrência, dá uma visão mais clara sobre a realidade operacional em que se atua. 

Permitindo ainda, através de relatórios, uma percepção mais profunda sobre a atividade 

operacional com uma nova visão de produtividade da ação policial, mostrando claramente 

que um fato pode ter diversos desdobramentos. Orientação clara ao planejamento 

operacional e às necessidades de treinamento e qualificação do profissional. 

 

c) Administração 

 

Cadastro centralizado de usuários e perfis integrado ao Sistema Integrado de Controle 

Administrativo (SICAD), vinculado não somente ao profissional, mas também a função que o 

mesmo exerce dentro da corporação. 

 

Ao publicar a mudança de função de qualquer servidor, automaticamente o sistema retira os 

perfis anteriormente definidos e atribui ao servidor o perfil de sua nova função. 

 

Disponibiliza consultas a ocorrências e efetivo, movimentação de viaturas e equipes, bloqueio 

de ocorrências ou notícias e histórico dos atendentes. 
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d) Fechamento 

 

Entrada posterior de todos os detalhes da ocorrência para enriquecimento das informações 

estatísticas e impressão de extratos de ocorrências. 

 

Entrada de dados referentes ao ambiente da ocorrência, pessoas envolvidas, veículos, 

objetos, armas, entorpecentes, documentos vinculados e ligação entre pessoas e objetos em 

ocorrências. 

e) Extrato 

 

Expedição de extrato de ocorrência ao público externo com controle de quantidade de 

impressão e emissão de boleto para pagamento de taxa. 

 

f) Manutenção 

 

Ambiente para customização de naturezas com suas prioridades e relacionamentos para 

atendimento especializado ou generalizado. 

 

Cadastro e vinculação de Procedimento Operacional Padrão (POP) e Procedimento de 

Atendimento Padrão (PAP) para orientação on-line ao atendente, despachante e até mesmo 

ao homem na rua. 

 

Inserção e manutenção de informações no mapa digital com pontos de referência, se 

disponível. 

 

g) Relatórios 

 

Inúmeros relatórios definidos e customizáveis por perfil de usuário. 

 

h) Mapa Digital 

 

Mapa digital Web totalmente vinculado ao procedimento operacional e estatísticas. Deve ser 

fornecido pelo contratante. 

 

 

3. Diferenciais Tecnológicos 
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A decisão de aumentar o número de operadores do sistema e a forma de disponibilização 

cabe unicamente ao cliente. Por ser Web nativo, pode rodar na Intranet corporativa e até 

mesmo na Internet, e o custo continua sendo único.  

 

Diferentes métodos de emprego operacional, centralizado ou descentralizado, tornam-se 

possíveis de ser implementados. Atendentes e despachantes remotos podem ser 

contemplados para emprego em operações específicas, com as transações on-line das 

informações processadas. 

Pela Internet, o andamento operacional e as estatísticas integradas estão disponíveis on-line 

em qualquer lugar que o gestor necessite dessa informação, até mesmo por dispositivo móvel 

(PDA´s – Assistente Pessoal Digital). 

 

Independente da quantidade de Centros de Operações atendidos, espalhados ou não 

geograficamente por todo o Estado, o gestor, através de ferramentas Web tem a visão on-

line de toda a situação operacional da Segurança Pública em tempo real. 

 

Mais do que uma ferramenta que “mecaniza” um processo de atendimento e despacho, o 

SIAE está voltado para o alinhamento estratégico da Segurança Pública. Objetiva tornar a 

tecnologia da informação (TI) uma atividade alinhada à estratégia de prevenir e combater o 

crime, salvar e resgatar. 

 

Especificamente no que concerne à Corporação Corpo de Bombeiros, todos os registros, 

fechamentos, extratos, relatórios e estatísticas de Ocorrências estão formalmente de acordo 

como padrão nacional da LIGABOM (Liga Nacional de Bombeiros) 

 

 

SCP – Sistema de Controle de Procedimentos 

 

1.1. Características Técnicas do SCP: 

 

c) Possuir interface gráfica, layout de relatórios e manuais do sistema escritos em 

língua Portuguesa. 

d) Inicialmente na plataforma em que esteja desenvolvido e os custos de 

operacionalização (Sistema Operacional, Banco de Dados e Linguagem de 

programação), no período de testes e Customização, serão por conta da 

CONTRATADA. 

e) O SCP será disponibilizado para plataforma WEB nativa, tendo como interface 
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browser Internet padrão Microsoft Internet Explorer 5.5 ou superior ou Mozilla 

Firefor 2.0 ou superior. 

f) O sistema será fornecido para ambiente Web, utilizando linguagem PHP ou JAVA 

compatível com o padrão SUN JAVA 2 Enterprise Edition (J2EE), versão 4 ou 

superior. 

g) Serão fornecidos pela CONTRATATA todos os códigos-fonte independente de 

linguagem (PHP, Java, SQL, PL/SQL, etc.), tecnologia empregada, treinamento e 

todas as informações técnicas necessárias, de modo a permitir que a equipe 

técnica da Contratante possa assumir a manutenção dos sistemas, se assim o 

desejar, após entrega do mesmo. 

h) Serão realizados pela CONTRATADA os serviços de testes de conformidade da 

aplicação após o período de customização, implantação e treinamento de 

operação e de usuários finais. 

 

1.2. Características Sistêmicas do SCP 

O Sistema de Controle de Procedimentos deverá contemplar o fornecimento, 

customização, teste, implementação, transferência de tecnologia, treinamento e 

garantia.  

Este sistema deverá possuir os seguintes módulos: 
a) Boletim de Ocorrência (BO) 

b) Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) 

c) Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) 

d) Auto de Prisão em Flagrante (APF) 

e) Auto de Apreensão em Flagrante (AAF) 

f) Controle de Inquérito Policial (CIP) 

g) Controle de Denúncias (CONDEN) 

h) Consultas Procedimentos Policiais (CPP) 

i) Controle de Mandados de Prisão (MP) 

 

1.2.1. Funcionalidades Básicas e Características Gerais 

a) O sistema deverá funcionar em ambiente WEB de forma a facilitar o acesso à 

partir de qualquer unidade policial (UP) do Estado, independente de localização 

geográfica. 

 

b) O sistema deverá usar e manter informações numa base de dados 

centralizada, possibilitando integração e troca de informações com os demais 

sistemas informatizados de segurança pública. 
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c) O sistema deverá identificar a unidade policial em que está sendo utilizado à 

partir das informações de rede desta unidade, como por exemplo endereço IP, 

evitando assim que uma ocorrência seja registrada por uma UP fora de sua 

estrutura física; e não por meio das informações do usuário, evitando que o 

registro de um procedimento fique amarrado à lotação do policial. 

 

d) O sistema deverá permitir que qualquer UP registre um procedimento 

independente da área onde ocorreu o fato, isto é, mesmo o fato tendo 

acontecido fora da área física de atuação da UP, com a possibilidade de 

especificar a UP responsável pela investigação do fato, fazendo um 

encaminhamento automatizado. 

 

e) O sistema deverá possibilitar á UP listar os procedimentos sob sua 

responsabilidade encaminhados por outras UP. 

 

f) O sistema não poderá permitir que um procedimento seja alterado após sua 

finalização. 

 

g) As alterações em procedimentos poderão ser realizadas somente em 

procedimentos não-finalizados, e restritas à UP que registrou-a e/ou à UP 

responsável (afeto). 

 

h) Todos os procedimentos finalizados, tenham sido eles registrados por qualquer 

UP, deverão estar disponíveis para consulta por qualquer UP, exceto os 

procedimentos sob sigilo policial, os quais serão visualizados apenas pela 

delegacia especializada responsável por eles. 

 

i) O sistema deverá proporcionar numeração automática dos procedimentos, por 

UP e reinicialializada a cada ano. 

 

j) O sistema deverá tratar as circunscrições das UP. Circunscrição é a área de 

atuação ou área de responsabilidade, normalmente divida em bairros, das UP. 

 

k) Extrato padronizado de todos os procedimentos emitidos no Estado, facilitando 

a leitura e o entendimento dos delegados de policia para futuras investigações. 
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l) Integridade – as ocorrências poderão ser finalizadas somente após os dados 

mínimos serem registrados, não permitindo ocorrências incompletas. 

 

m) Histórico de operações – todas as inclusões, alterações e consultas realizadas 

no sistema serão registradas no histórico de acordo com usuário para possíveis 

conferências. 

 

n) Consulta fonética – sistema possibilitará consultas fonetizadas aos envolvidos 

nas ocorrências. Isto significa que não será necessário procurar pelo nome do 

envolvido exatamente como foi registrado para poder encontrá-lo. 

 

o) Ocorrências em aberto – o sistema permitirá uma rápida verificação das 

ocorrências que foram iniciadas, mas não foram concluídas. 

 

p) Cruzamento de Informações – as informações dos envolvidos nas ocorrências 

serão cruzadas com a base de dados de mandados de prisão em tempo real, 

possibilitando assim a captura de procurados. 

 

q) Controle de acesso em nível de perfil. 

 

1.2.2. Funcionalidades Específicas 

a) Registro de Boletins de Ocorrências 

b) Registro de Termos Circunstanciados de Ocorrências 

c) Registro de Boletins de Ocorrências Circunstanciado 

d) Registro de Auto de Prisão em Flagrante 

e) Registro de Inquérito Policial (Controle) 

f) Registro de Denúncias (Controle) 

g) Registro de Mandados de Prisão (Controle) 

h) Cadastro de Naturezas Criminais 

i) Cadastro de Delegacias 

j) Cadastro de Redes de computadores (para identificar a delegacia) 

k) Cadastro de Circunscrição (bairros de atuação da unidade policial) 

l) Cadastro de Tipos de Locais 

m) Cadastro de Varas Criminais e Juizados Especiais 

n) Cadastro de Cidades e Bairros 

o) Consulta a procedimentos Não Finalizados 

p) Consulta a procedimentos por Numero (Delegacia Registro/Afeto) 
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q) Consulta por nomes de envolvidos 

r) Consulta pelo histórico dos procedimentos 

s) Consulta avançada (Cruzamento de natureza, histórico, cidade, bairro, faixa de 

data, etc) 

t) Consulta por equipe responsável pelo Inquérito (Delegado e Escrivão) 

u) Consulta dos inquéritos remetidos ao Judiciário 

v) Consulta dos inquéritos devolvidos do Judiciário 

w) Consulta dos inquéritos que estão sob responsabilidade da delegacia logada 

x) Relatórios de Criminalidade: Por Cidade, Bairro, Delegacia, Circunscrição, Sexo, 

Raça, Tipo de local. 

y) Anulação de Procedimentos. 

z) Alterar Numeração 

 

1.2.3. Perfis Padrões 

a) Escrivão: permissão para registrar todos os procedimentos e realizar consultas 

por nome, numero de ocorrência e ocorrências em aberto. 

b) Delegado: além da permissão do Escrivão, possui permissão a todos os 

relatórios do sistema. 

c) Administrador: permissão para anular procedimentos, alterar numerações, 

alterar localidades, cadastrar cidades, bairros, naturezas, juizados especiais, 

tipos de locais, circunscrições.   

 

1.2.4. Módulos do Sistema 

a) Boletim de Ocorrência (BO) 

 O BO informatizado deverá conter informações detalhadas do registro 

(delegacia responsável, data e observações pertinentes), do fato (data, 

local, tipificação e histórico) e das partes envolvidas (dados pessoais, 

documentos pessoais, meios de contato e informações sócio-econômicas). 

 As informações de localização geográfica poderão ser inseridas e deverão 

estar de acordo com normas de georreferenciamento. 

 O sistema deverá encaminhar de forma automatizada os registros de furto 

e roubo de documentos, cheques e cartões de crédito à entidade de 

proteção ao crédito competente. 

 O sistema deverá possuir um módulo especial para registro de furto/roubo 

de veículos automotores, encaminhando de forma automatizada as 

informações à delegacia especializada responsável e trocando informações 

com o DETRAN estadual. 
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 O BO informatizado deverá possibilitar o registro dos seguintes tipos de 

partes: supostos autores, comunicantes, vítimas comunicantes, vítimas e 

testemunhas. 

 As tipificações dos fatos deverão ser devidamente catalogadas no sistema 

para permitir extração de relatórios estatísticos. 

 As informações de registro de ocorrências deverão estar em conformidade 

com as informações estatísticas mensais exigidas pela SENASP, 

possibilitando a geração e o fornecimento dessas informações de forma 

automatizada. 

 Possibilitará a localização de uma ocorrência tanto pelo número quanto 

pelo nome das partes envolvidas. 

 Consulta fonetizada dos nomes das partes. 

 Possibilitará integração com outros sistemas (ex: Mandados de Prisão, 

Identificação Criminal, Processos do tribunal de Justiça) a fim de acusar a 

presença das partes envolvidas em algum dos sistemas citados. 

 O sistema deverá permitir a emissão do extrato da ocorrência após, e 

somente após, a finalização do mesmo. 

 O sistema deverá permitir a emissão do rascunho do extrato de ocorrência 

enquanto a mesma não estiver sido finalizada. 

 Possibilitará a emissão do formulário de relatório médico segundo a 

comunicação obrigatória de fato delituoso no exercício da medicina, artigo 

66, II do Decreto Lei n.º 3.688, de 03/10/1941, LCP e artigo 112 do 

Código de Ética Médica. 

 Possibilitará a emissão do formulário REQUISIÇÃO DE EXAME dos 

seguintes laudos: laudo de exame cadavérico, laudo de exame de corpo 

de delito lesões corporais, laudo de exame de corpo de delito embriaguez, 

laudo de exame de corpo de delito atentado ao pudor  'a', laudo de exame 

de corpo de delito atentado ao pudor  'b', laudo de exame de corpo de 

delito conjunção carnal, laudo de exame de corpo de delito lesões 

corporais complementar. 

 Possibilitará a emissão do Mandado de Intimação ao(s) suposto(s) 

autor(es). 

 Após a finalização do BO informatizado, o acréscimo de informações 

somente poderá ser feito através de adendos. 

 

b) Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) 

 O TCO informatizado deverá conter informações detalhadas do registro 
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(delegacia responsável, data e informações complementares), do fato 

(data, local, tipificação, histórico e versão do autor), despacho e partes 

envolvidas (dados pessoais, documentos pessoais, meios de contato e 

informações sócio-econômicas). 

 As informações de localização geográfica poderão ser inseridas e deverão 

estar de acordo com normas de georreferenciamento. 

 O TCO informatizado deverá possibilitar o registro dos seguintes tipos de 

partes: autores, noticiantes, vítimas noticiantes, vítimas e testemunhas. 

 As tipificações dos fatos deverão ser devidamente catalogadas no sistema 

para permitir extração de relatórios estatísticos. 

 As informações de registro de ocorrências deverão estar em conformidade 

com as informações estatísticas mensais exigidas pela SENASP, 

possibilitando a geração e o fornecimento dessas informações de forma 

automatizada. 

 Possibilitará a localização de uma ocorrência tanto pelo número quanto 

pelo nome das partes envolvidas. 

 Consulta fonetizada dos nomes das partes. 

 Possibilitará integração com outros sistemas (ex: Mandados de Prisão, 

Identificação Criminal, Processos do tribunal de Justiça) a fim de acusar a 

presença das partes envolvidas em algum dos sistemas citados. 

 O sistema deverá permitir a emissão do extrato do TCO após, e somente 

após, a finalização do mesmo. 

 O sistema deverá permitir a emissão do rascunho do extrato do TCO 

enquanto o mesmo não estiver sido finalizado. 

 Emissão do formulário TERMO DE REPRESENTAÇÃO. 

 Possibilitará a emissão de Intimação ao(s) suposto(s) autor(es). 

 Emissão do formulário de relatório médico segundo a comunicação 

obrigatória de fato delituoso no exercício da medicina, artigo 66, II do 

Decreto Lei n.º 3.688, de 03/10/1941, LCP e artigo 112 do Código de 

Ética Médica. 

 Possibilitará a emissão do formulário REQUISIÇÃO DE EXAME dos 

seguintes laudos: laudo de exame cadavérico, laudo de exame de corpo 

de delito lesões corporais, laudo de exame de corpo de delito embriaguez, 

laudo de exame de corpo de delito atentado ao pudor  'a', laudo de exame 

de corpo de delito atentado ao pudor  'b', laudo de exame de corpo de 

delito conjunção carnal, laudo de exame de corpo de delito lesões 

corporais complementar. 
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 Emissão do formulário NOTA DE CIÊNCIA. 

 Emissão do formulário NOTA DE CIÊNCIA PRIVADA. 

 Emissão do formulário TERMO DE COMPRIMISSO. 

 Após a finalização do TCO informatizado o acréscimo de informações 

somente poderá ser feito através de adendos. 

 

c) Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) 

 O BOC informatizado deverá conter informações detalhadas do registro 

(delegacia responsável, data e observações pertinentes), do fato (data, 

local, tipificação e histórico) e das partes envolvidas (dados pessoais, 

documentos pessoais, meios de contato e informações sócio-econômicas). 

 As informações de localização geográfica poderão ser inseridas e deverão 

estar de acordo com normas de georreferenciamento. 

 O BOC informatizado deverá possibilitar o registro dos seguintes tipos de 

partes: supostos infratores, comunicantes, vítimas comunicantes, vítimas 

e testemunhas. 

 As tipificações dos fatos deverão ser devidamente catalogadas no sistema 

para permitir extração de relatórios estatísticos. 

 As informações de registro de ocorrências deverão estar em conformidade 

com as informações estatísticas mensais exigidas pela SENASP, 

possibilitando a geração e o fornecimento dessas informações de forma 

automatizada. 

 Possibilitará a localização de uma ocorrência tanto pelo número quanto 

pelo nome das partes envolvidas. 

 Consulta fonetizada dos nomes das partes. 

 Possibilitará integração com outros sistemas (ex: Mandados de Prisão, 

Identificação Criminal, Processos do tribunal de Justiça) a fim de acusar a 

presença das partes envolvidas em algum dos sistemas citados. 

 O sistema deverá permitir a emissão do extrato da ocorrência após, e 

somente após, a finalização do mesmo. 

 O sistema deverá permitir a emissão do rascunho do extrato de ocorrência 

enquanto o mesmo não estiver sido finalizado. 

 Emissão do formulário de relatório médico segundo a comunicação 

obrigatória de fato delituoso no exercício da medicina, artigo 66, II do 

Decreto Lei n.º 3.688, de 03/10/1941, LCP e artigo 112 do Código de 

Ética Médica. 

 Possibilitará a emissão do formulário REQUISIÇÃO DE EXAME dos 
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seguintes laudos: laudo de exame cadavérico, laudo de exame de corpo 

de delito lesões corporais, laudo de exame de corpo de delito embriaguez, 

laudo de exame de corpo de delito atentado ao pudor 'a', laudo de exame 

de corpo de delito atentado ao pudor 'b', laudo de exame de corpo de 

delito conjunção carnal, laudo de exame de corpo de delito lesões 

corporais complementar. 

 Possibilitará a emissão do Mandado de Intimação ao(s) suposto(s) 

autor(es). 

 Após a finalização do BOC o acréscimo de informações somente poderá 

ser feito através de adendos. 

 

d) Auto de Prisão em Flagrante e Auto de Apreensão em Flagrante (APF/AAF) 

 Registro do Termo de depoimento do condutor e recibo de entrega de 

preso, Termo de depoimento em auto de prisão em flagrante delito 

(testemunha), Termo de declarações em auto de prisão em flagrante 

delito (vítima), Termo de interrogatório em auto de prisão em flagrante 

delito (conduzido), Auto de Prisão em Flagrante. 

 A impressão dos termos se dará na forma de texto corrido, segundo o 

modelo vigente. 

 A qualquer momento poderá ser cancelado o registro do auto por um 

despacho (também informatizado). 

 O sistema permitirá a impressão fracionada dos Termos, sendo que após 

o registro do depoimento a parte envolvida ficará liberada. 

 As informações de localização geográfica poderão ser inseridas e deverão 

estar de acordo com normas de georreferenciamento. 

 As tipificações dos fatos deverão ser devidamente catalogadas 

(cadastradas) no sistema para permitir extração de relatórios estatísticos. 

 As informações de registro de ocorrências deverão estar em conformidade 

com as informações estatísticas mensais exigidas pela SENASP, 

possibilitando a geração e o fornecimento dessas informações de forma 

automatizada. 

 Possibilitará a localização de um auto tanto pelo número quanto pelo 

nome das partes envolvidas. 

 Consulta fonetizada dos nomes das partes. 

 Possibilitará integração com outros sistemas (ex: Mandados de Prisão, 

Identificação Criminal, Processos do tribunal de Justiça) a fim de acusar a 

presença das partes envolvidas em algum dos sistemas citados. 
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e) Controle de Inquéritos Policiais (CIP) 

 Deverá conter as seguintes informações: instauração, envolvidos, 

atividades e movimentações. 

 Deverá permitir que todas UP visualizem o procedimento desde que não 

esteja sob sigilo. 

 Permitirá realizar movimentações entre delegacias. 

 Permitirá fazer referência a outros procedimentos como BO e APF. 

 Registrará remessa ao Judiciário. 

 Registrará devoluções do Judiciário. 

 Permitirá buscas de inquéritos pela equipe responsável (Delegado e 

Escrivão) e pelos envolvidos. 

 Emitirá relatórios estatísticos de instaurações, remessas e devoluções do 

Judiciário. 

 O CIP conterá ainda as seguintes peças: 

 Termo de declaração e Termo de depoimento  

 Relatório de Inquérito Policial 

 Termo de apreensão e Termo de entrega (objetos) 

 Auto de resistência  

 Auto de reconhecimento 

 Comunicação de serviço  

 Ordem de serviço  

 Guia de identificação criminal   

 Ofício livre  

 Representação (prisão temporária, preventiva, interceptação 

telefônica)  

 Termo de acareação  

 Termo de remessa 

 Termo de fiança 

 Despachos  

 Auto de qualificação  

 Carta precatória  

 Certidões  
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 Vida pregressa  

 Mandado de intimação  

 Portaria de Inquérito Policial  

 Assentada. 

 

f) Controle de Denúncias (CONDEN) 

 O sistema terá como finalidade o acompanhamento e distribuição das 

denúncias feitas através do telefone 197 (Disque Denúncias da Polícia 

Civil). 

 Auxiliará também na geração de estatísticas de desempenho das 

delegacias cobertas através do exame do tempo de apuração das 

denúncias encaminhadas. 

 Funcionalidades 

 Cadastro de denúncias recebidas por telefone. 

 Cadastro de dados de denunciados, incluindo características físicas. 

 Cadastro de veículos envolvidos em denúncias. 

 Encaminhamento de denúncias para as delegacias responsáveis 

pela apuração. 

 Pesquisa de denúncias por vários tipos de parâmetros: 

 Bairro 

 Nome do denunciado 

 Natureza da denúncia 

 Delegacia de destino 

 Número de Protocolo 

 Situação da Denúncia (Status) 

 Relatório de situação de denúncias: permitirá visualizar qual a 

situação atual das denúncias encaminhadas para cada uma das 

delegacias. 

 Relatório de desempenho de delegacias: permitirá acompanhar o 

tempo médio de recebimento e apuração de denúncias pelas 

delegacias. 

 Histórico:  acompanhará o andamento de cada denúncia 

individualmente, passo-a-passo. 

 Processo (Distribuição) 
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 Se inicia quando um cidadão, que pode identificar-se ou não, liga 

para o telefone do Disque Denúncias da Polícia Civil onde uma das 

atendentes registra os dados da denúncia. 

 O delegado responsável pela área (administrador) decide então 

para qual delegacia a denúncia deverá ser encaminhada e faz o 

encaminhamento pelo sistema. 

 Na delegacia de destino haverá dois tipos de usuário que poderão 

receber as denúncias: 

 Delegado – poderá receber qualquer denúncia encaminhada 

 Escrivão – somente poderá receber denúncias não marcadas 

como sigilosas. 

 O delegado ou escrivão terão um prazo de 60 dias para aceitar a 

denúncia encaminhada, findo o prazo, se não ocorrer o aceite, a 

denúncia será bloqueada. 

 Após o recebimento da denúncia essa poderá ser devolvida, caso 

tenha sido encaminhada para a delegacia por engano, ou poderá 

ser apurada, sendo que a apuração poderá ocorrer com ou sem 

êxito. 

 Caso a denúncia seja devolvida, o delegado administrador deverá 

encaminhá-la para a delegacia correta para apuração. 

 Caso a denúncia tenha sido apurada, permanecerá na base de 

dados para fins estatísticos e informativos. 

 Perfis de acesso 

 Háverá quatro perfis de acesso: 

 Atendente – esses usuários poderão somente cadastrar as 

denúncias, não poderão encaminhá-las. 

 Administrador – usuários com esse perfil terão acesso 

liberado à partir das centrais do Disque-Denúncias e serão 

responsáveis pelo encaminhamento das denúncias às 

delegacias corretas e pelo acompanhamento das mesmas, 

além da geração dos relatórios. Adicionalmente poderão 

executar as ações do perfil de Atendente. 

 Escrivão – perfil para usuários que se encontram nas 

delegacias de destino que poderão receber as denúncias para 

dar prosseguimento à apuração. 
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 Delegado – esse perfil além das atribuições de Escrivão 

poderá, adicionalmente, receber e visualizar denúncias 

marcadas como sigilosas. 

 

g) Consultas Procedimentos Policiais (CPP) 

 O CPP fornecerá informações em forma de relatórios tabelados de todos 

os procedimentos policiais informatizados. 

 Fornecerá dados estatísticos tabelados ou em forma de gráficos das 

ocorrências registradas, servindo de base de conhecimento para os mais 

diversos fins: conferência das informaçõeses, serviço de inteligência, 

serviços estatísticos, etc... Estará disponível, a princípio, a todos os 

usuários do SCP. 

 Estarão disponíveis no CPP, para uso geral, relatórios confeccionados com 

base nas necessidades principais das delegacias. O enfoque é que ele 

sirva de base de conhecimento e fonte de informações para o 

acompanhamento das atividades policiais, com foco nas delegacias e seus 

agentes de segurança. Essas consultas deverão atender 

convenientemente às necessidades dos órgãos de segurança. 

 As informações básicas necessárias para emissão um relatório serão: o 

tipo de procedimento (BO, TCO, etc..), o período de tempo, que pode ser 

tanto pela data do fato quanto pela data de registro do procedimento, 

opção de listar procedimentos por UP de afeto (responsável) ou pela UP 

que registrou, e as especificações de área (circunscrição de uma regional, 

circunscrição de uma delegacia e/ou um bairro). 

 O sistema deverá permitir que uma consulta seja “navegada”, ou 

percorrida do mais alto nível (o Estado ou uma regional) ao mais baixo (a 

ocorrência em si). 

 

h) Mandados de Prisão (MP) 

 Permitira o cadastro dos mandados de prisão recebidos pela Delegacia de 

Capturas. 

 Registrará, de forma não obrigatória, todas as informações de qualificação 

do acusado. 

 Permitirá o cadastro do mandado contendo a pasta, protocolo, número de 

autos e motivo (dados do mandado). 

 Permitirá o cadastro de mais de um mandado de prisão por acusado. 

 Permitirá integração e tempo real com todos os demais módulos do SCP, 
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fazendo consultas automáticas aos seus registros e permitindo assim aos 

escrivães, em tempo de execução do registro de qualquer procedimento 

policial, obter a informação se determinada parte se trata de um foragido 

da justiça. 

 Consultas fonetizadas por nome do acusado, apelido, pai e mãe. 

 Consultas também por RG, data de nascimento e endereço (bairro). 

 

 

 

CIVITAS – Sistema Informatizado de Procedimentos de Polícia Civil Comunitária 

 

Nos últimos anos temos visto que a polícia de aproximação, já utilizada em vários países 

inclusive no Brasil, tem tido excelentes resultados, com uma drástica redução dos índices de 

criminalidade onde as mesmas atuam. 

 

Entretanto, esse modelo tem sido aplicado somente através das polícias ostensivas, no caso 

do Brasil, a Polícia Militar. 

 

Esse trabalho, sem dúvida nenhuma, é muito importante, mas trabalha somente na 

prevenção. No caso dos crimes que já ocorreram, ainda falta um levantamento mais preciso 

de dados sociais, econômicos, culturais e de infra-estrutura das localidades e pessoas, 

vítimas e autores desses delitos. 

 

Exatamente aí entra o Civitas. No momento em que vivemos a era da informação 

necessitamos de ferramentas mais complexas e inteligentes que possam processar os dados 

colhidos e transformá-los em informação e conhecimento, alinhando estrategicamente a TI e 

as atividades de segurança pública. 

 

Através do Civitas o Policial Civil interagirá com todas as informações concernentes ao 

contexto de um crime, totalmente integrado com os outros procedimentos (BO, TCO, BOC, 

APF, AAF, CIP, CONDEN, CPP, MP, SIAE), dando um contexto mais comunitário aos registros, 

que hoje são voltados ao crime em si, e pouco dizem sobre o local do fato, o perfil sócio-

econômico dos envolvidos, e outros. 

 

Com o Civitas poderemos responder perguntas que até então são respondidas de forma 

empírica tais como: próximo ao local do crime possui escolas? quadra de esportes? postos de 

saúde? asfalto? lotes baldios? energia elétrica? lâmpadas nos postes de iluminação? tráfico de 
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drogas? Etc... etc...  

Todo o perfil das pessoas envolvidas, faixa etária, sexo, cor, grau de instrução e outros. 

 

Através dos dados levantados podemos chegar a conclusões como: sempre acontece 

estupros em regiões de pouca iluminação, perto de casas abandonadas ou lotes baldios; o 

perfil do criminoso é entre 18 e 21 anos, que cursou até a quarta séria do primeiro grau; da 

cor branca; quadras de esportes nas comunidades influem mais na socialização dos jovens e 

crianças do que escolas; etc... 

 

Através do sistema também é possível informar dados sobre mediações e projetos sociais, 

sendo possível cruzamentos de informações como por exemplo, após várias audiências de 

mediações houve um crime, ou os crimes diminuíram com as mediações. Também é possível 

levantar se pessoas que fazem parte de projetos sociais, principalmente crianças e 

adolescentes, se envolveram com crimes ou se tornaram menos vulneráveis à criminalidade. 

 

Enfim, o Civitas dá ao gestor de segurança pública informações que a segurança pública 

possui, por se tratar de fatores externos, que dizem respeito a outros órgãos de Estado ou a 

Prefeituras por exemplo. 

 

O Civitas foi preparado para ser utilizado através de palm tops ou celulares dando mais 

mobilidade ao policial e facilitando a vida das vítimas que não precisam ficar horas em 

delegacias. 

 

 
 

SICAD 
 

 
1. CARACTERÍSTICAS 

 
O Sistema Integrado de Controle Administrativo (SICAD) é um produto informacional que 

veio trazer a tecnologia da informação para a atividade administrativa da Segurança 

Publica. 
 

Extremamente simples no seu conceito de informatizar os processos administrativos, ao 
qual chama fato administrativo, e, paradoxalmente, complexo em sua capacidade de 

interligação e tratamento das informações sem o engessamento da atividade 

administrativa comumente adotada pelas corporações de Segurança Pública. 
 

Uma característica bastante comum nas Polícias Militares do Brasil é a grandiosidade 
dessas Corporações. 

 
Normalmente, as Corporações Militares Estaduais, estão entre os maiores órgãos em 
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seus Estados em termos de pessoal. Soma-se a esta distinção, a estrutura administrativa 
militar, com seus controles e necessidades específicas redundando numa enormidade de 

esforço para executar essa administração. O resultado dessa situação é a grande 

quantidade de servidores empregados em atividades administrativas. 
 

É unissonante na Segurança Pública de todo o país a busca do emprego cada vez mais 
efetivo do policial em sua atividade fim. Em geral, essa mudança de gestão vem sendo 

realizada sem a devida substituição do “policial-administrativo” por uma ferramenta 

tecnológica eficiente. 
 

O SICAD vem exatamente atender a essas necessidades. 
 

 
 

1.1. O SICAD na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros 

 
 

1.2. O SICAD na Polícia Civil e Secretaria de Segurança Pública 
 

 

 
2. FUNCIONALIDADES 

 
2.1. Cadastros Base 

 
2.2. Boletins Eletrônicos 

 

 
 

 
 

 

SPP – SISTEMA DE PROCEDIMENTOS 
POLICIAIS 

 

 
OBJETIVO: 

 
O sistema SPP é responsável pelo registro dos seguintes procedimentos policiais: Boletim de 

Ocorrência, Termo Circunstanciado de Ocorrência, Boletim de Ocorrência Circunstanciado e 
Auto de Prisão em Flagrante. 

 

CARACTERISTICAS: 
 

1) Encaminhamento: Não é mais necessário o cidadão registrar ocorrência somente 
na delegacia responsável pela região em que o fato ocorreu. A partir de qual quer 

delegacia o sistema é capaz de realizar o encaminhamento da ocorrência para a 

delegacia responsável, evitando assim o deslocamento do Cidadão. 
 

2) Compartilhamento: Desde que permitido o sistema permite que ocorrências 
registradas sejam compartilhadas entre todas as delegacias do estado, salvo em 

casos em que as ocorrências são classificadas como sigilosas. 
 

3) Padronização: Extrato padronizado de todas as ocorrências emitidas no estado, 
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facilitando a leitura e o entendimento dos delegados de policia para futuras 
investigações. 

 

4) Integridade: As ocorrências podem ser finalizadas somente após os dados mínimos 
serem registrados, não permitindo ocorrências incompletas. 

 
5) Histórico de operações: Todas as inclusões, alterações e consultas realizadas no 

sistema são registradas no histórico de acordo com usuário para possíveis 

conferências.  
 

6) Consulta fonética: O sistema possibilita consultas fonetizadas aos envolvidos nas 
ocorrências. Isto significa que não é necessário procurar pelo nome do envolvido 

exatamente como foi registrado para poder encontrá-lo. 
 

7) Ocorrências em aberto: O sistema permite uma rápida verificação de ocorrências 

que foram iniciadas, nas não foram concluídas.  
 

8) Cruzamento de Informações: As informações dos envolvidos nas ocorrências, são 
cruzadas com a base de dados de mandados de prisão em tempo real, possibilitando 

assim a capturas de procurados. 

 
9) Identificação de Unidades: O sistema identifica automaticamente a Unidade 

Policial de acordo a rede computacional instalada. Isto significa que não é passivo de 
erro, uma Unidade Policial registrar uma ocorrência como fosse outra por engano. 

 
FUNCIONALIDADES: 

 

1) Cadastro de Boletins de Ocorrências 
2) Cadastro de Termos Circunstanciados de Ocorrências 

3) Cadastro de Boletins de Ocorrências Circunstanciado 
4) Cadastro de Auto de Prisão em Flagrante 

5) Cadastro de Naturezas Criminais 

6) Cadastro de Delegacias 
7) Cadastro de Redes de computadores (para identificar a delegacia) 

8) Cadastro de Circunscrição (bairros de atuação da unidade policial) 
9) Cadastro de Tipos de Locais 

10) Cadastro de Juizados Especiais 

11) Cadastro de Cidades 
12) Cadastro de Bairros 

13) Consulta a procedimentos em Aberto 
14) Consulta a procedimentos por Numero (Delegacia Registro/Afeto) 

15) Consulta por nomes de envolvidos 
16) Relatórios de Criminalidade: Por Cidade, Bairro, Delegacia, Circunscrição, Sexo, Raça, 

Tipo de local. 

17) Exclusão de Ocorrências. 
18) Alteração de Numeração de Ocorrências 

 
 

PERFIS DE ACESSO: 

 
Escrivão: Possui permissão para registrar todos os procedimentos e realizar consultas por 

nome, numero de ocorrência e ocorrências em aberto. 
 

Delegado: Além da permissão do Escrivão, possui permissão a todos os relatórios do 
sistema. 
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Administrador: Possui permissão para excluir ocorrências, alterar numerações, alterar 

localidades, cadastrar cidades, bairros, naturezas, juizados especiais, tipos de locais, 

circunscrições. 
 

Características Gerais do Sistema SSP 

 
1. O sistema deverá funcionar em ambiente WEB de forma a facilitar o acesso à partir de 

qualquer unidade policial (UP) do Estado, independente de localização geográfica. 

2. O sistema deve usar e manter informações numa base de dados centralizada, 

possibilitando integração e troca de informações com os demais sistemas informatizados de 

segurança pública 

3. O sistema deve identificar a unidade policial em que está sendo utilizado à partir das 

informações de rede desta unidade, como por exemplo endereço IP, evitando assim que uma 

ocorrência seja registrada por uma UP fora de sua estrutura física; e não por meio das 

informações do usuário, evitando que o registro de um procedimento fique amarrado à 

lotação do policial. 

4. O sistema deverá suprir a informatização dos seguintes procedimentos: Boletim de 

Ocorrência (BO), Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), Boletim de Ocorrência 

Circunstanciado (BOC), Auto de Prisão em Flagrante Delito (APF) e Auto de Apreensão em 

Flagrante (AAF), além de um módulo de consultas integradas gerenciais (tabelas e gráficos). 

5. O sistema deve permitir que qualquer UP registre um procedimento independente da área 

onde ocorreu o fato, isto é, mesmo o fato tendo acontecido fora da área física de atuação da 

UP, com a possibilidade de especificar a UP responsável pela investigação do fato, fazendo 

um encaminhamento automatizado. 

6. O sistema deve possibilitar á UP listar os procedimentos sob sua responsabilidade 

encaminhados por outras UP. 

7. O sistema não pode permitir que um procedimento seja alterado após sua finalização. 

8. As alterações em procedimentos poderão ser realizadas somente em procedimentos não-

finalizados, e restritas à UP que registrou-a e/ou à UP responsável (afeto). 

9. Todos os procedimentos finalizados, tenham sido eles registrados por qualquer UP, 

deverão estar disponíveis para consulta por qualquer UP, exceto os procedimentos sob sigilo 

policial, os quais serão visualizados apenas pela delegacia especializada responsável por eles. 

10. O sistema deverá proporcionar numeração automática dos procedimentos, por UP e 

reinicialializados a cada ano. 

11. O sistema deverá tratar as circunscrições das UP. Circunscrição é a área de atuação ou 

área de responsabilidade, normalmente divida em bairros, das UP. 

12. Extrato padronizado de todas os procedimentos emitidos no Estado, facilitando a leitura e 

o entendimento dos delegados de policia para futuras investigações. 
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13. Integridade: as ocorrências podem ser finalizadas somente após os dados mínimos serem 

registrados, não permitindo ocorrências incompletas. 

14. Histórico de operações: Todas as inclusões, alterações e consultas realizadas no 

sistema serão registradas no histórico de acordo com usuário para possíveis conferências. 

15. Consulta fonética: O sistema possibilitará consultas fonetizadas aos envolvidos nas 

ocorrências. Isto significa que não será necessário procurar pelo nome do envolvido 

exatamente como foi registrado para poder encontrá-lo. 

16. Ocorrências em aberto: O sistema permitirá uma rápida verificação de ocorrências que 

foram iniciadas, nas não foram concluídas. 

17. Cruzamento de Informações: As informações dos envolvidos nas ocorrências, serão 

cruzadas com a base de dados de mandados de prisão em tempo real, possibilitando assim a 

captura de procurados. 

18. Controle de acesso a nivel de perfil. 

 

Funcionalidades 

 

1) Cadastro de Boletins de Ocorrências 

2) Cadastro de Termos Circunstanciados de Ocorrências 

3) Cadastro de Boletins de Ocorrências Circunstanciado 

4) Cadastro de Auto de Prisão em Flagrante 

5) Cadastro de Auto de Apreensão em Flagrante 

6) Cadastro de Naturezas Criminais 

7) Cadastro de Delegacias 

8) Cadastro de Redes de computadores (para identificar a delegacia) 

9) Cadastro de Circunscrição (bairros de atuação da unidade policial) 

10) Cadastro de Tipos de Locais 

11) Cadastro de Juizados Especiais 

12) Cadastro de Cidades 

13) Cadastro de Bairros 

14) Consulta a procedimentos em Aberto 

15) Consulta a procedimentos por Numero (Delegacia Registro/Afeto) 

16) Consulta por nomes de envolvidos 

17) Relatórios de Criminalidade: Por Cidade, Bairro, Delegacia, Circunscrição, Sexo, Raça, 

Tipo de local. 

18) Exclusão de Ocorrências. 

19) Alteração de Numeração de Ocorrências 

20) Cadastro e Controle de Denúncias 
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21) Cadastro de Mandados de Prisão 

 

Perfis Padrões 

 

Escrivão: Permissão para registrar todos os procedimentos e realizar consultas por nome, 

numero de ocorrência e ocorrências em aberto. 

 

Delegado: Além da permissão do Escrivão, permissão a todos os relatórios do sistema. 

 

Administrador: Permissão para excluir ocorrências, alterar numerações, alterar localidades, 

cadastrar cidades, bairros, naturezas, juizados especiais, tipos de locais, circunscrições.   

 

Módulos 

 

1. Boletim de Ocorrência 

 

1.1. O BO informatizado deverá conter informações detalhadas do registro (delegacia 

responsável, data e observações pertinentes), do fato (data, local, tipificação e histórico) e 

das partes envolvidas (dados pessoais, documentos pessoais, meios de contato e 

informações sócio-econômicas). 

1.2. As informações de localização geográfica deverão estar de acordo com normas de 

georreferenciamento. 

1.3. O sistema deve encaminhar de forma automatizada os registros de furto e roubo de 

documentos, cheques e cartões de crédito à entidade de proteção ao crédito competente. 

1.4. O sistema deve possuir um módulo especial para registro de furto/roubo de veículos 

automotores, encaminhando de forma automatizada as informações à delegacia especializada 

responsável e trocando informações com o DETRAN estadual. 

1.5. O BO informatizado deve possibilitar o registro dos seguintes tipos de partes: supostos 

autores, comunicantes, vítimas comunicantes, vítimas e testemunhas. 

1.6. As tipificações dos fatos deverão ser devidamente catalogadas no sistema para permitir 

extração de relatórios estatísticos. 

1.7. As informações de registro de ocorrencias deverão estar em conformidade com as 

informações estatísticas mensais exigidas pela SENASP, possibilitando a geração e o 

fornecimento dessas informações de forma automatizada. 

1.8. Possibilitar a localização de uma ocorrência tanto pelo número quanto pelo nome das 

partes envolvidas. 

1.9. Consulta fonetizada dos nomes das partes. 
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1.10. Possibilitar integração com outros sistemas (ex: Mandados de Prisão, Identificação 

Criminal, Processos do tribunal de Justiça) a fim de acusar a presença das partes envolvidas 

em algum dos sistemas citados. 

1.11. O sistema deverá permitir a emissão do extrato da ocorrência após, e somente após, a 

finalização do mesmo. 

1.12. O sistema deverá permitir a emissão do rascunho do extrato de ocorrência enquanto a 

mesma não estiver sido finalizada. 

1.13. Emissão do formulário de relatório médico segundo a comunicação obrigatória de fato 

delituoso no exercício da medicina, artigo 66, II do Decreto Lei n.º 3.688, de 03/10/1941, 

LCP e artigo 112 do Código de Ética Médica 

1.14. Possibitar a emissão do formulário REQUISIÇÃO DE EXAME dos seguintes laudos: laudo 

de exame cadaverico, laudo de exame de corpo de delito lesoes corporais, laudo de exame 

de corpo de delito embriaguez, laudo de exame de corpo de delito atentado ao pudor  'a', 

laudo de exame de corpo de delito atentado ao pudor  'b', laudo de exame de corpo de delito 

conjuncao carnal, laudo de exame de corpo de delito lesoes corporais complementar 

1.15. Possibilitar a emissão do Mandado de Intimação ao(s) suposto(s) autor(es). 

1.16. Após a finalização do BO informatizado o acréscimo de informações somente poderá ser 

feito através de adendos. 

 

2. Termo Circunstanciado de Ocorrências 

 

2.1. O TCO informatizado deverá conter informações detalhadas do registro (delegacia 

responsável, data e informações complementares), do fato (data, local, tipificação, histórico e 

versão do autor), despacho e partes envolvidas (dados pessoais, documentos pessoais, meios 

de contato e informações sócio-econômicas). 

2.2. As informações de localização geográfica deverão estar de acordo com normas de 

georreferenciamento. 

2.3. O TCO informatizado deve possibilitar o registro dos seguintes tipos de partes: autores, 

noticiantes, vítimas noticiantes, vítimas e testemunhas. 

2.4. As tipificações dos fatos deverão ser devidamente catalogadas no sistema para permitir 

extração de relatórios estatísticos. 

2.5. As informações de registro de ocorrencias deverão estar em conformidade com as 

informações estatísticas mensais exigidas pela SENASP, possibilitando a geração e o 

fornecimento dessas informações de forma automatizada. 

2.6. Possibilitar a localização de uma ocorrência tanto pelo número quanto pelo nome das 

partes envolvidas. 

2.7. Consulta fonetizada dos nomes das partes. 
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2.8. Possibilitar integração com outros sistemas (ex: Mandados de Prisão, Identificação 

Criminal, Processos do tribunal de Justiça) a fim de acusar a presença das partes envolvidas 

em algum dos sistemas citados. 

2.9. O sistema deverá permitir a emissão do extrato do TCO após, e somente após, a 

finalização do mesmo. 

2.10. O sistema deverá permitir a emissão do rascunho do extrato do TCO enquanto o 

mesmo não estiver sido finalizada. 

2.11. Emissão do formulário TERMO DE REPRESENTAÇÃO. 

2.12. Possibilitar a emissão de Intimação ao(s) suposto(s) autor(es). 

2.13. Emissão do formulário de relatório médico segundo a comunicação obrigatória de fato 

delituoso no exercício da medicina, artigo 66, II do Decreto Lei n.º 3.688, de 03/10/1941, 

LCP e artigo 112 do Código de Ética Médica 

2.14. Possibitar a emissão do formulário REQUISIÇÃO DE EXAME dos seguintes laudos: laudo 

de exame cadaverico, laudo de exame de corpo de delito lesoes corporais, laudo de exame 

de corpo de delito embriaguez, laudo de exame de corpo de delito atentado ao pudor  'a', 

laudo de exame de corpo de delito atentado ao pudor  'b', laudo de exame de corpo de delito 

conjuncao carnal, laudo de exame de corpo de delito lesoes corporais complementar 

2.15. Emissão do formulário NOTA DE CIÊNCIA 

2.16. Emissão do formulário NOTA DE CIÊNCIA PRIVADA 

2.17. Emissão do formulário TERMO DE COMPROMISSO. 

2.18. Após a finalização do TCO informatizado o acréscimo de informações somente poderá 

ser feito através de adendos. 

 

3. Boletim de Ocorrência Circunstanciado 

 

3.1. O BOC informatizado deverá conter informações detalhadas do registro (delegacia 

responsável, data e observações pertinentes), do fato (data, local, tipificação e histórico) e 

das partes envolvidas (dados pessoais, documentos pessoais, meios de contato e 

informações sócio-econômicas). 

3.2. As informações de localização geográfica deverão estar de acordo com normas de 

georreferenciamento. 

3.3. O BOC informatizado deve possibilitar o registro dos seguintes tipos de partes: supostos 

infratores, comunicantes, vítimas comunicantes, vítimas e testemunhas. 

3.4. As tipificações dos fatos deverão ser devidamente catalogadas no sistema para permitir 

extração de relatórios estatísticos. 

3.5. As informações de registro de ocorrencias deverão estar em conformidade com as 

informações estatísticas mensais exigidas pela SENASP, possibilitando a geração e o 
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fornecimento dessas informações de forma automatizada. 

3.6. Possibilitar a localização de uma ocorrência tanto pelo número quanto pelo nome das 

partes envolvidas. 

3.7. Consulta fonetizada dos nomes das partes. 

3.8. Possibilitar intergração com outros sistemas (ex: Mandados de Prisão, Identificação 

Criminal, Processos do tribunal de Justiça) a fim de acusar a presença das partes envolvidas 

em algum dos sistemas citados. 

3.9. O sistema deverá permitir a emissão do extrato da ocorrência após, e somente após, a 

finalização do mesmo. 

3.10. O sistema deverá permitir a emissão do rascunho do extrato de ocorrência enquanto a 

mesma não estiver sido finalizada. 

3.11. Emissão do formulário de relatório médico segundo a comunicação obrigatória de fato 

delituoso no exercício da medicina, artigo 66, II do Decreto Lei n.º 3.688, de 03/10/1941, 

LCP e artigo 112 do Código de Ética Médica 

3.12. Possibitar a emissão do formulário REQUISIÇÃO DE EXAME dos seguintes laudos: laudo 

de exame cadaverico, laudo de exame de corpo de delito lesoes corporais, laudo de exame 

de corpo de delito embriaguez, laudo de exame de corpo de delito atentado ao pudor  'a', 

laudo de exame de corpo de delito atentado ao pudor  'b', laudo de exame de corpo de delito 

conjuncao carnal, laudo de exame de corpo de delito lesoes corporais complementar 

3.13. Possibilitar a emissão do Mandado de Intimação ao(s) suposto(s) autor(es). 

3.14. Após a finalização do BOC o acréscimo de informações somente poderá ser feito 

através de adendos. 

 

4. Auto de Prisão e Apreensão em Flagrante 

 

4.1. Registro do Termo de depoimento do condutor e recibo de entrega de preso, Termo de 

depoimento em auto de prisão em flagrante delito (testemunha), Termo de declarações em 

auto de prisão em flagrante delito (vítima), Termo de interrogatório em auto de prisão em 

flagrante delito (conduzido), Auto de Prisão em Flagrante. 

4.2. A impressão dos termos se dá na forma de texto corrido, segundo o modelo 

padronizado. 

4.3. A qualquer momento poderá ser cancelado o registro do auto por um despacho (também 

informatizado). 

4.2. O sistema permite a impressão fracionada dos Termos, sendo que após o registro do 

depoimento a parte envolvida é liberada. 

4.3. As informações de localização geográfica deverão estar de acordo com normas de 

georreferenciamento. 
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4.6. As tipificações dos fatos deverão ser devidamente catalogadas (cadastradas) no sistema 

para permitir extração de relatórios estatísticos. 

4.7. As informações de registro de ocorrencias deverão estar em conformidade com as 

informações estatísticas mensais exigidas pela SENASP, possibilitando a geração e o 

fornecimento dessas informações de forma automatizada. 

4.8. Possibilitar a localização de um auto tanto pelo número quanto pelo nome das partes 

envolvidas. 

4.9. Consulta fonetizada dos nomes das partes. 

4.10. Possibilitar intergração com outros sistemas (ex: Mandados de Prisão, Identificação 

Criminal, Processos do tribunal de Justiça) a fim de acusar a presença das partes envolvidas 

em algum dos sistemas citados. 

 

5. CONDEN – Controle de Denúncias 

 

5.1. Objetivo do sistema 

O sistema tem como finalidade o acompanhamento e distribuição das denúncias 

feitas através do telefone 197 (Disque Denúncias da Polícia Civil). 

Auxilia também na geração de estatísticas de desempenho das delegacias cobertas 

através do exame do tempo de apuração das denúncias encaminhadas. 

 

5.2. Funcionalidades 

1. Cadastro de denúncias recebidas por telefone. 

2. Cadastro de dados de denunciados, incluindo características físicas. 

3. Cadastro de veículos envolvidos em denúncias. 

4. Encaminhamento de denúncias para as delegacias responsáveis pela apuração. 

5. Pesquisa de denúncias por vários tipos de parâmetros: 

5.1. Bairro 

5.2. Nome do denunciado 

5.3. Natureza da denúncia 

5.4. Delegacia de destino 

5.5. Número de Protocolo 

5.6. Situação da Denúncia (Status) 

6. Relatório de situação de denúncias 

6.1. Permite visualizar qual a situação atual das denúncias encaminhadas para 

cada uma das delegacias. 

7. Relatório de desempenho de delegacias 

7.1. Permite acompanhar o tempo médio de recebimento e apuração de 
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denúncias pelas delegacias. 

8. Histórico 

8.1. Acompanha o andamento de cada denúncia individualmente, passo-a-passo. 

 

5.3. Distribuição (logística) 

 O processo se inicia quando um cidadão, que pode identificar-se ou não, liga para o 

telefone do Disque Denúncias da Polícia Civil onde uma das atendentes registra os dados da 

denúncia. 

 O delegado responsável pela área (administrador) decide então para qual delegacia a 

denúncia deverá ser encaminhada e faz o encaminhamento pelo sistema. 

 Na delegacia de destino há dois tipos de usuário que poderão receber as denúncias: 

 1. Delegado – Pode receber qualquer denúncia encaminhada 

 2. Escrivão – Somente poderá receber denúncias não marcadas como sigilosas. 

 O delegado ou escrivão tem um prazo de 60 dias para aceitar a denúncia 

encaminhada, findo o prazo se não ocorrer o aceite a denúncia será bloqueada. 

Após o recebimento da denúncia essa poderá ser devolvida, caso tenha sido 

encaminhada para a delegacia por engano, ou poderá ser apurada, sendo que a apuração 

pode ocorrer com ou sem êxito. 

 Caso a denúncia seja devolvida, o delegado administrador deve encaminhá-la para a 

delegacia correta para apuração. 

 Caso a denúncia tenha sido apurada, permanece na base de dados para fins 

estatísticos e informativos. 

 

5.4. Perfis de acesso 

 Haverá quatro perfis de acesso: 

 Atendente – Esses usuários podem somente cadastrar as denúncias, não podem 

encaminhá-las. 

 Administrador – Usuários com esse perfil têm acesso liberado à partir das centrais do 

Disque-Denúncias e são responsáveis pelo encaminhamento das denúncias às 

delegacias corretas e pelo acompanhamento das mesmas, além da geração dos 

relatórios. Adicionalmente podem executar as ações do perfil de Atendente. 

 Escrivão – Perfil para usuários que se encontram nas delegacias de destino que 

podem receber as denúncias para dar prosseguimento à apuração. 

 Delegado – Esse perfil além das atribuições de Escrivão pode, adicionalmente, 

receber e visualizar denúncias marcadas como sigilosas. 

 

6. Consultas Procedimentos Policiais 
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Consultas aos Procedimentos Policiais (CPP). O CPP fornece informações em forma de 

relatórios tabelados de todos os procedimentos policiais informatizados. 

6.1. Objetivo do CPP  

O CPP é o sistema de informações do SPP. O SPP é o Sistema de Procedimentos Policiais, que 

funcionará nas delegacias (distritais, regionais e especializadas) e através do qual são 

cadastradas todas as ocorrências policiais (BOs, TCOs, BOCs, APFs, AIs e IPs) registradas 

pela população nessas delegacias. 

O CPP fornecerá, em resumo, dados estatísticos tabelados ou em forma de gráficos das 

ocorrências registradas, servindo de base de conhecimento para os mais diversos fins: 

conferência das informaçães, serviço de inteligência, serviços estatísticos, etc... Está 

disponível, a princípio, a todos os usuários do SPP. 

 

6.2. Relatórios Disponíveis 

 

Estarão disponíveis no CPP, para uso geral, relatórios confeccionados com base nas 

necessidades principais das delegacias. O enfoque é que ele sirva de base de conhecimento e 

fonte de informações para o acompanhamento das atividades policiais, com foco nas 

delegacias e seus agentes de segurança. Essas consultas devem atender convenientemente 

às necessidades dos órgãos de segurança. 

As informações básicas necessárias para emitir um relatório são: o tipo de procedimento (BO, 

TCO, etc..), o período de tempo, que pode ser tanto pela data do fato quanto pela data de 

registro do procedimento, opção de listar procedimentos por UP de afeto (responsável) ou 

pela UP que registrou, e as especificações de área (circunscrição de uma regional, 

circunscrição de uma delegacia e/ou um bairro). 

O sistema deve permitir que uma consulta seja “navegada”, ou percorrida do mais alto nível 

(o Estado ou uma regional) ao mais baixo (a ocorrência em si). 

 

 

 

 

S I A E 
 

 

1. CARACTERÍSTICAS 
 

O Sistema Integrado de Atendimento e Emergências foi uma tecnologia desenvolvida 
com base na experiência policial, de socorro e salvamento das corporações brasileiras. 
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Totalmente voltado para realidade nacional onde temos corporações de segurança 
pública com uma forte tradição de independência e uma efetiva necessidade de 

integração. 

 
Considerando as características de nossos policiais, com foco em suas necessidades, 

anseios e considerando os meios materiais e doutrinários empregados no Brasil. 
 

Com o conhecimento de que a Segurança Pública no Brasil possui características 

específicas, com suas raízes culturais e históricas e com a ênfase dada pelos Governos 
Estaduais e Governo Federal por meio do SUSP (Sistema Único de Segurança Pública) de 

modernização e integração sinérgica, o SIAE atende realisticamente as Corporações e o 
policial brasileiro. 

 
Simplicidade na operação, profundidade de capacidade operacional e de gestão de suas 

ferramentas, tecnologia de última geração, introdução de novos conceitos de implantação 

e comercialização e tecnologia desenvolvida com 100% de foco na realidade nacional 
torna o SIAE um produto altamente competitivo, com custos racionais, que responde às 

reais necessidades dos seus clientes e sem similar no mercado. 
 

 

 
2        FUNCIONALIDADES 

 
a) Atendimento 

 
O registro da ocorrência integrado ao mapa digital. 

 

As informações para registro são colhidas pelo atendente de forma extremamente 
facilitada pelo sistema de modo que a informação esteja imediatamente disponível 

ao despachador para atendimento, podendo ser acrescida de novas informações 
mesmo que a viatura já tenha sido enviada para ocorrência. 

 

De acordo com a política definida pelo Coordenador e informações disponíveis o 
atendente tem acesso a dados muito além do simples mapa digital, através do 

Portal. Consultas a ocorrências anteriores com similaridade com o fato em 
andamento, consultas a placas de veículos, mandados de prisão, B.O., TCO da 

Polícia Civil, Laudos do IML e quaisquer outras informações que possam subsidiar o 

tirocínio do atendente, sendo ele policial ou não. 
 

Independente da metodologia operacional empregada no Estado, setorizado em 
qualquer nível em grandes e pequenas áreas geográficas ou sem setorização, com 

atendimento operacional por unidades padrão ou especializadas, a tela de 
atendimento encaminha corretamente para o despachante em qualquer dessas 

situações, vinculado ou não a natureza da ocorrência. 

 
As naturezas das ocorrências estão em completa consonância com os padrões 

definidos pela SENASP (Secretaria Nacional de Segurança Pública), produzindo 
idealmente as estatísticas exigidas. Ao mesmo tempo permite a qualquer órgão 

personalizar esses dados de acordo com suas necessidades específicas. 

 
Atendendo a necessidade de integração dos órgãos de Segurança Pública, a tela de 

atendimento permite que uma mesma notícia seja encaminhada ao mesmo tempo 
para diversas corporações (Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia 

Técnica), podendo gerar despachos e registros diferenciados por Corporação. 
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Registra, ao clique de um botão, os trotes ou chamadas indevidas, para análise 
estatística e o mapa digital, também Web, orienta espacialmente o atendente. 

 

b) Despacho 
 

O transacionamento extremamente eficiente do registro do Atendimento permite 
agilidade e confere eficiência ao despachador da viatura para atendimento da 

ocorrência. 

 
Despacho independente por Corporação agiliza a atividade de resgate e 

salvamento. A inserção de novas informações pelo atendente já em tempo de 
atendimento da ocorrência, quando o despacho já foi realizado, permite uma maior 

eficiência na atividade policial de se chegar ao local do fato no momento 
operacionalmente oportuno. 

 

Liberdade de classificação das naturezas por prioridade, de acordo com a 
necessidade operacional de cada órgão. Criação de alertas locais, regionais ou 

globais para disseminação focada da informação. 
 

A integração ao mapa digital com a visão espacial do fato e dos meios disponíveis 

para atendimento (AVL – Localização Automática de Veículos) são fatores 
importantes para o sucesso e rapidez no atendimento a uma ocorrência. 

 
Capacidade de transferência de ocorrências entre Unidades e Corporações, registro 

de horários de todos os momentos da ocorrência, desde o atendimento, o 
despacho, a chegada ao local, o encerramento da ocorrência com a possibilidade 

de registro de quilometragem em cada um desses passos de cada viatura 

despachada. 
 

Possibilidade de consulta a todas as informações disponíveis na mesma tela através 
do Portal, com login único.  

 

Visão clara das ocorrências pendentes, despachadas e alertas integrados a todas as 
Corporações e Unidades dão ao despachante um amplo domínio sobre sua 

atividade. 
 

A liberdade de modificar uma natureza inicial e acrescentar mais de uma natureza 

sobre uma mesma ocorrência dá uma visão mais clara sobre a realidade 
operacional em que se atua. Permite ainda, através de relatórios, uma percepção 

mais profunda sobre a atividade operacional com uma nova visão de produtividade 
da ação policial, mostrando claramente que um fato pode ter diversos 

desdobramentos. Orientação clara ao planejamento operacional e sobre as 
necessidades de treinamento e qualificação do homem. 

 

c) Administração 
 

Cadastro centralizado de usuários e perfis com integração ao Sistema Integrado de 
Controle Administrativo (SICAD) e vinculado à função e não simplesmente à 

pessoa. 

 
Ao publicar a mudança de função de qualquer servidor, automaticamente o sistema 

retira os perfis anteriormente definidos e veste o servidor com o perfil de sua nova 
função. 

 
Consultas a ocorrências e efetivo, movimentação de viaturas e equipes, bloqueio 

de ocorrências ou notícias, histórico dos atendentes. 
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d) Fechamento 

 

Entrada posterior de todos os detalhes da ocorrência para enriquecimento das 
informações estatísticas e impressão de extratos de ocorrências. 

 
Entrada de dados referentes ao ambiente da ocorrência, pessoas envolvidas, 

veículos, objetos, armas, entorpecentes, documentos vinculados e ligação entre 

pessoas e objetos em ocorrências. 
 

e) Extrato 
 

Expedição de extrato de ocorrência ao público externo com controle de quantidade 
de impressão e emissão de boleto para pagamento de taxa. 

 

f) Manutenção 
 

Ambiente para customização de naturezas com suas prioridades e relacionamentos 
para atendimento especializado ou generalizado. 

 

Cadastro e vinculação de Procedimento Operacional Padrão (POP) e Procedimento 
de Atendimento Padrão (PAP) para orientação on-line ao atendente, despachante e 

até mesmo ao homem na rua. 
 

Inserção manutenção de informações no mapa digital com pontos de referência. 
 

g) Relatórios 

 
Inúmeros relatórios definidos e customizáveis por perfil de usuário. 

 
h) Mapa Digital 

 

Mapa digital Web totalmente vinculado ao procedimento operacional e estatísticas. 
 

 
 

3    DIFERENCIAIS TECNOLÓGICOS 

 
Tecnologicamente o SIAE se destaca naturalmente pela sua característica única entre os 

principais softwares do mercado por ser desenvolvido nativamente para a Web. 
 

O cliente necessita apenas de um navegador Internet padrão para operar o sistema, com 
todas as suas funcionalidades, independente de plataforma. 

 

A decisão de aumentar o número de operadores do sistema e a forma de disponibilização 
cabe unicamente ao cliente. Por ser Web nativo, pode rodar na Intranet corporativa e até 

mesmo na Internet, e o custo continua sendo único.  
 

Diferentes métodos de emprego operacional tornam-se possíveis de ser implementados. 

Atendentes e despachantes remotos, podem ser contemplados para emprego em 
operações específicas, com as transações on-line das informações processadas. 

 
Pela Internet, o andamento operacional e as estatísticas integradas estão disponíveis on-

line em qualquer lugar que o gestor necessite dessa informação, até mesmo por 
dispositivo móvel (PDA´s – Assistente Pessoal Digital). 
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Independente da quantidade de Centro de Operações atendidos, espalhados ou não 

geograficamente por todo o Estado, o gestor, através de ferramentas Web tem a visão 

on-line de toda a situação operacional da Segurança Pública em tempo real. 
 

A simplicidade da ferramenta Web (navegador da Internet) torna o treinamento no 
sistema extremamente descomplicado e rápido, não exigindo do usuário nenhum 

conhecimento avançado em operação de computador. 

 
Mais do que uma ferramenta que “mecaniza” um processo de atendimento e despacho, 

com suas nuanças relativas, o SIAE está voltado para o alinhamento estratégico da 
Segurança Pública. Tornar a tecnologia da informação (TI) uma atividade alinhada à 

estratégia de prevenir e combater o crime, salvar e resgatar. 
 

A implementação do SIAE é investimento em Segurança Pública 

 
São diferenciais que somente a alta tecnologia empregada no SIAE pode oferecer.  

 
 

 


