
POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

 

PORTARIA GAB/PCPE Nº 265, 02 DE SETEMBRO DE 2022.

 

Estabelece as diretrizes operacionais e os procedimentos a
serem  adotados  na  execução  do  Plano  Operacional
Eleições – 1º Turno/2022.

 

O CHEFE DE POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais,

 

CONSIDERANDO as diretrizes operacionais constantes no Plano das
Eleições 2022 desta Portaria, para a execução do Plano de Segurança da Polícia
Judiciária para o primeiro turno no Estado de Pernambuco;

 

CONSIDERANDO a necessidade de  registrar  as  ocorrências  e  de
lavrar  os  procedimentos  de  Polícia  Judiciária,  implementando  atividades  de
apuração de infrações penais, inclusive eleitorais, ressalvados os locais em que
haja a intervenção da Polícia Federal;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  promover  a  segurança  nos
municípios do Estado no primeiro turno das Eleições 2022, através das ações
preventivas e repressivas típicas da Polícia Judiciária, e a necessidade de prestar
um  atendimento  diferenciado  à  Justiça  Eleitoral,  aos  eleitores  e  aos  demais
cidadãos que venham a necessitar dos serviços da Polícia Civil;

CONSIDERANDO a  necessidade  de  desenvolver  ações  integradas
com a  Justiça  Eleitoral,  Polícia  Militar,  Polícia  Federal,  Governo  do  Estado  e
demais instituições envolvidas no evento;

RESOLVE

Art.  1º  -  Atribuir  à  Unidade  de  Planejamento  e  Coordenação  de
Eventos – UNICEV/SUBCP a responsabilidade pela elaboração do planejamento e
do direcionamento dos recursos humanos da PCPE no período eleitoral de 2022.
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Parágrafo  Único  –  A  UNICEV/SUBCP  poderá  requisitar,  alterar,
remanejar  pessoal  e  recursos  materiais  das  demais  Unidades  da  Polícia  Civil
necessários  ao  pleno êxito  do  planejamento  e  da  execução das  atividades  de
Polícia Judiciária.

 

Art. 2º - Informar que a Coordenação Geral do 1º Turno das Eleições
caberá ao Chefe de Polícia, ao Subchefe de Polícia e Diretores, os quais ficarão
sediados no prédio da Chefia de Polícia, com equipe de policiais de apoio.

 

Art.  3º -  Determinar  que a  Coordenação dos  Serviços  de  Plantão
Policial (COORDPLAN/PCPE), a Diretoria Integrada Metropolitana (DIM/SUBCP),
a  Diretoria  Integrada  Especializada  (DIRESP/SUBCP),  Diretoria  Integrada  do
Interior  1  (DINTER  1/SUBCP),  a  Diretoria  Integrada  do  Interior  2  (DINTER
2/SUBCP)  e  as  equipes  da  Polícia  Civil,  que  estarão  no  Comando e  Controle
Integrado da SDS (CICCR e CICCE), comuniquem imediatamente ao Gabinete da
Chefia de Polícia qualquer ocorrência eleitoral.

 

Art. 4º - Determinar que na Capital, em Caruaru e em Salgueiro, por
possuírem Unidade da Polícia Federal, a atuação da Polícia Civil seja de forma
subsidiária  quanto  aos  crimes  eleitorais,  através  de  suas  Delegacias,  e  que,
quanto aos demais crimes, permaneça o atendimento ao público, desde o registro
de  BO’s  até  lavratura  de  todos  os  procedimentos  de  competência  da  Polícia
Judiciária.

Art. 5º - Determinar que caberá às Diretorias (Equipe de Estatistica)
enviar planilhas contendo dados das ocorrências no âmbito eleitoral e diligenciar
para  que  os  relatórios  de  cada  plantão  sejam  encaminhados  nos  horários
determinados para a UNESTAC, através do email: unestac@policiacivil.pe.gov.br.

 

Art.  6º  -  Caberá  aos  Delegados  Seccionais  à  comunicação  de
quaisquer faltas de policiais às Diretorias e estas, por sua vez, a UNICEV/SUBCP
em até 48 horas.

 

Art. 7º - Determinar que, no Pleito Eleitoral do 1º Turno, os plantões
sejam de 12 (doze) horas, obedecendo a proporcionalidade limite de 1/3 – uma
hora de trabalho para três de descanso, ou seja 12 (doze) por 36 (trinta e seis)
horas, na forma disposta no Art. 19 da Lei Complementar Estadual nº 155/2010,
salvo, os optantes pelo Programa Extra de Jornada de Segurança.

 

Art.  8º  -  Determinar  que,  nos  dias  30/09;   01  e  02/10/2022,  os
Policiais Civis, conforme a escala no Livrão das Eleições 2022, estejam em seus
postos de trabalho impreterivelmente às 07:00 horas da manhã permanecendo
até a completa finalização da jornada de trabalho, que será no horário das 19:00
horas, bem como no turno da noite das 19:00 às 07:00 horas.

 

Art. 9º - Informar que técnicos da DTI/SUBCP darão suporte na área

SEI/GOVPE - 28060498 - GOVPE - Portaria https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=docum...

2 of 4 9/9/22, 10:25

mailto:unestac@policiacivil.pe.gov.br
mailto:unestac@policiacivil.pe.gov.br


de Telecomunicação e Informática para que haja o perfeito funcionamento das
Delegacias, ficando uma equipe responsável pela área da Região Metropolitana,
outra pela DINTER 1/SUBCP (ficará na sede em Caruaru) e outra pela DINTER
2/SUBCP (ficará em Serra Talhada).

 

Art.  10º  -  Informar  que  uma  equipe  da  UNITOF/DIAG  ficará  de
prontidão para solucionar demandas quanto à frota de veículos da PCPE.

Art. 11º - Determinar que o Instituto de Identificação Tavares Buril
(IITB) exerça suas funções nos locais estabelecidos no Livrão.

 

Art.  12º  -  Determinar  que  os  Policiais  faltosos  procedam  ao
ressarcimento  à  Diretoria  de  Administração  Geral  dos  valores  das  diárias
percebidas, no prazo máximo de 72h (setenta e duas horas), após o evento, sob
pena de responsabilidade,  sem prejuízo das medidas administrativas cabíveis,
encaminhando  cópia  do  comprovante  e  justificativa  para  suas  respectivas
Diretorias  e  estas,  a  UNICEV/SUBCP  através  do  Sistema  Eletrônico  de
Informações - SEI.

 

Art. 13º - Determinar, por fim, que eventuais dúvidas que surgirem
antes da execução do Plano sejam dirimidas diretamente junto à UNICEV/SUBCP,
através da Delegada Martha Virgínia Monteiro, valendo - se dos telefones (81)
3184.3255/3272/3247 ou unicev@policiacivil.pe.gov.br.

Art. 14º - Condicionar a execução do plano à autorização da Casa
Civil, conforme previsto no Decreto Estadual nº 25845/2003.

 

Art. 15º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

 

NEHEMIAS FALCÃO DE OLIVEIRA SOBRINHO

Delegado Especial - Chefe de Polícia Civil

Documento assinado eletronicamente por NEHEMIAS FALCAO DE
OLIVEIRA SOBRINHO, em 05/09/2022, às 18:29, conforme horário oficial
de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de
outubro de 2017.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 28060498 e o
código CRC 3E3DD637.

POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO

Rua da Aurora, 487, - Bairro Boa Vista, Recife/PE - CEP 50050-000, Telefone:
(81)3184-3805 
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