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O PROJETO

O projeto Cidade Pacífica busca ampliar a atuação do MPPE, 
em suas ações extrajudiciais, tendo como consequência a 
diminuição da demanda por ações judiciais através do diálogo 
entre membros e gestores municipais, desenvolvendo assim, 
cada vez mais o exercício da cidadania e excitando o 
envolvimento da sociedade no que se refere a Segurança 
Pública. 



Objetivo do Projeto

• Fomentar as ações dos gestores municipais junto as 
instituições governamentais e não-governamentais na 
prevenção à violência, como também reduzir a 
criminalidade através de ações conjuntas, ampliando a 
sensação de segurança pública nos municípios.



 

Eixos e Metas



EIXO 1 – GUARDA MUNICIPAL PACIFICADORA*

Meta 1 – Criar/estruturar a guarda municipal com equipamentos eletrônicos 
(sistema virtual integrado a polícia, computadores, telefones móveis, rádio, 
viaturas, motos, etc).

Meta 2 – Capacitar, periodicamente, a guarda municipal em parceria com a 
polícia militar, através de convênio com o governo do Estado, viabilizando suas 
ações junto a sociedade como instrumento inibidor das situações de violência 
em lugares públicos. 

Meta 3 – Criar cronograma e realizar as rotas de patrulha escolar, em 
suplementação às atividades da Polícia Militar, com rondas diárias, 
principalmente, nos horários de entrada/saída dos alunos nas escolas da rede 
pública e privada.



EIXO 2 - SEGURANÇA NOS ESTABELECIMENTOS 
COMERCIAIS/BANCÁRIO*

Meta 1 – Criar norma municipal que garanta maior segurança aos usuários nos 
estabelecimentos bancários (portas com detectador de metais, 02 seguranças 
por andar, proibição do uso de aparelhos eletrônicos, isolamento do segurança 
ao contato com o público, sistema de câmera no espaço externo e interno da 
instituição, etc).

Meta 2 – Criar norma municipal que garanta maior segurança aos clientes para 
regulamentação do estabelecimento comercial as exigências (sistema de 
câmeras de segurança no interior e externo do estabelecimento com incentivo 
no recolhimento do IPTU/ou empresa de segurança particular, detectador de 
metais, etc).



EIXO 3 –  Esporte Pacificador/ Cultura/Lazer (Secretaria de Educação/ 
Conselho Tutelar)*
 
Meta 1 – Criar parceria com academias de ginástica, clubes desportivos, 
escolas de artes marciais, escolinhas de futebol para desenvolver práticas 
esportivas com os alunos (Ensino Fundamental I e II que apresentam 
envolvimento na vulnerabilidade social) com incentivo em redução de 
impostos.

Meta 2 – Criar programa/projeto/atividades esportivas para as crianças e os 
adolescentes que vivem na rua, abrigos, Centros de Recuperação (CASEM, 
CENIP, CASE), junto as Secretarias de Educação e Políticas Sociais, em 
parceria com as ONG’s do município, governo do Estado/Federal, através do 
MEC e Ministério de Esportes (Utilização do Fundo da Infância e Juventude 
Municipal / COMDICA ). 



EIXO 4 – MESA MUNICIPAL DE SEGURANÇA*

Meta 1 – Criar uma rede de ações imediatas no município para o 
enfrentamento de crimes, como: assaltos, homicídios, estupros, furtos, 
agressões físicas, homofobia,  preconceito racial, violência doméstica e contra 
a mulher juntamente com as instituições policiais (PM, PC e PRF), sistema de 
justiça (TJPE, MP), as OG’s (CT, COMDICA) e a sociedade civil (OAB, 
Associação de Moradores, líderes de Movimentos Sociais) - com  diminuição 
no índice  da criminalidade, baseado no relatório da CVLI/CVP, nos moldes do 
Programa Pacto pela Vida.



EIXO 5 – PROTEÇÃO INTEGRADA/ PACIFICANDO ESCOLAS* 

Meta 1 – Criar o Fórum Municipal de Educação reunindo o Sistema de Justiça 
(Polícia Militar, Polícia Civil, juízes da Vara da Infância e Juventude, 
Promotores da Infância/Juventude e Educação, ConselhoTutelar, Conselho 
Municipal da Infância e Juventude) junto as Secretarias de Educação e 
Gerência Regional Estadual para desenvolver ações integradas de prevenção 
e fiscalização nos ambientes escolares internos e nos entornos das escolas 
das redes municipais, estaduais e privadas abrangendo o perímetro escolar. 

* (Registrar em atas as ações imediatas, cronograma dos encontros mensais e 
de caráter itinerante, proporcionando conhecimento da realidade das diversas 
áreas escolares / Comissão de Mediação em Conflitos).



EIXO 6 – EMPRESAS SOLIDÁRIAS

Meta 1 –  Integrar as empresas, indústrias em ações sociais que colaborem 
junto aos pequenos comerciantes a garantir a segurança nos estabelecimentos 
comerciais através de doação de equipamentos, empresas de segurança 
particular, realizando rondas em todo o comércio, como também, doação de 
câmeras de segurança junto aos estabelecimentos de menor porte. 

(Esta articulação teria como parceiro principal o sindloja e/ou órgão local que 
representa os comerciantes/empresas, a fim de garantir a melhoria no centro 
comercial do município e incentivo na redução do IPTU).



EIXO 7 – TRANSPORTE PACIFICADOR 

Meta 1 – Meta 1- Criar norma local para as empresas de ônibus coletivo 
referente a segurança dos seus usuários na reestruturação das naves 
referente à instalação de câmeras de segurança.

Meta 2 – Firmar parceria com o disque-denúncia do município, mantendo a 
comunicação mensal entre polícia militar, através de relatório das ocorrências 
registradas pelas câmeras para contribuir no planejamento estratégico da PM 
(ações imediatas).



EIXO 8 – ILUMINAÇÃO PACIFICADORA

Meta 1 – Mapear (geograficamente com dados estatísticos) a rota do crime, 
junto a Polícia Militar;

Meta 2 -  Colocar/Repor/trocar por lâmpadas LED os locais mapeados para 
coibir a ocorrência de crimes de violência contra os cidadãos, como: assaltos, 
roubos, homicídios, estupros, vandalismo aos prédios de patrimônio público, 
etc).

Meta 3- Relatório de comparação/avaliação no mesmo período, após 06 
meses, junto a PM comprovando diminuição/ou aumento das ocorrências de 
ações violentas, baseados nos dados inicial do relatório mensal da CVP (SDS).



EIXO 9 – PACIFICANDO BARES E SIMILARES (OPERAÇÃO BAR 
SEGURO)

Meta 1 – Fortalecer a ação do corpo de bombeiros na fiscalização de bares e  
efetivação nas abordagens com a integração da equipe da prefeitura na ação 
de  interdição dos estabelecimentos que estiverem irregulares no seu 
cadastramento (alvarás), atendendo uma demanda do Pacto Pela Vida em 
relação à prevenção dos crimes de proximidade, visando a redução de CVLI 
(Crimes Violentos Letais e Intencionais) e CVP (Crimes Violentos contra o 
Patrimônio), sendo notificados /ou interditados os estabelecimentos passarão a 
ter o monitoramento pelas polícias civil e militar.

* A regularização é feita através do Site: www.bombeiros.pe.gov.br

http://www.bombeiros.pe.gov.br/


METODOLOGIA APLICADA

l  O município poderá aderir ao projeto através de convênio firmado com o Ministério Público, 
por intermédio da promotoria local, devendo obrigatoriamente implementar os 05 primeiros 
eixos (ítens destacados com *) e selecionar outros 02 eixos, de acordo com a sua realidade 
e conveniência.

l O Minstério Público, com base nos dados oficiais oferecidos pela SDS, elaborará o ranking 
dos municípios que atinjam a maior redução proporcional na ocorrência dos CVP e CVLI,  
divulgando o índice de pacificação periodicamente. 

l O município será certificado pelo Ministério Público como: “Município Compromissado com 
a Segurança Pública”, ao final do ciclo proposto, cuja validade será de 01 ano, para a 
divulgação pelos gestores.

l O município pactuante poderá utilizar do respectivo convênio para pleitear os eventuais 
recursos financeiros governamentais destinados a área da segurança pública.



CONTATOS:

O GESTOR MUNICIPAL PODERÁ DIRETAMENTE PROCURAR 
O PROMOTOR DE JUSTIÇA EM SEU MUNICÍPIO OU 
CONTACTAR O MINISTÉRIO PÚBLICO, ATRAVÉS DO 
CENTRO DE APOIO CRIMINAL, PARA APRESENTAÇÃO DO 
PROJETO E CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO.

E-MAIL: caopcrim@mppe.mp.br
Telefones: (81) 3182-7479
                         3182-7000
                         3719-9175 

mailto:caopcrim@mppe.mp.br
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