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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Superintendência de Polícia Técnico Científica - POLITEC

O�cio nº 1112/2019/POLITEC-GAB

Ao Excelen�ssimo Senhor 
PEDRO ANTONIO AFONSO PIMENTEL
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
N e s t a

  

Assunto: Informações Técnicas para elaboração dos Anexos da LDO 2020.

  

Senhor Secretário de Estado,

  

1. Encaminhamos a V.Exª., as informações necessárias para elaboração do Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020 – PLDO 2020, planilha 5225884, per�nentes a
Superintendência de Polícia Técnico-Cien�fica de Rondônia.

Respeitosamente,

 

DOMINGOS SÁVIO OLIVEIRA DA SILVA

 Diretor-Geral de Polícia Técnico-Cien�fica

Documento assinado eletronicamente por Domingos Sávio Oliveira da Silva, Diretor(a), em
26/03/2019, às 18:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no caput III, art. 12 do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 5225834 e
o código CRC 130031E5.

 
Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 0035.109408/2019-67 SEI nº 5225834

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA 
Unidade Administrativa 

Direção-Geral, Gerência de Administração e Finanças, Corregedoria, Conselho Superior de Gestão de Polícia Técnico-

Científica. 

Unidades Operacionais 
Institutos 
Instituto de Criminalística, Instituto Laboratorial Criminal, Instituto DNA Criminal. 
Coordenadorias Regionais de Criminalísticas 
Guajará-Mirim, Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, São Miguel do Guaporé, Rolim de Moura, Cacoal, Vilhena. 

1 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metas e Prioridades 

Aprimoramento da Infraestrutura 
Construção, ampliação e reforma das edificações com o objetivo de prover as 
instalações com estruturas modernas, seguras, representativas e funcionais que 
permitam o desenvolvimento das atividades da instituição. 
 
Programa de Gestão e Manutenção da Administração da Superintendência de 
Polícia Técnico-Científica de Rondônia 
Com a finalidade de constituir um núcleo de custos administrativos das unidades 

periciais técnico-científicas do Estado de Rondônia, agregando as despesas que não 

são passíveis de apropriação em ações finalísticas, a ação compreende: serviços 

administrativos ou de apoio; manutenção e uso de frota veicular; manutenção e 

conservação de bens imóveis próprios do Estado, cedidos ou alugados; despesas com 

tecnologia de informação e comunicações, sob a ótica "meio", que incluem o 

desenvolvimento de sistemas de informações, aquisição de equipamentos e 

contratação de serviços técnicos e administrativos de apoio, desde que voltados à 

administração geral de cada unidade operacional de Pericias Técnico-Científica; 

capacitação de servidores em temas e ferramentas de uso geral; despesas com 

viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins; 

realização de estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à 

formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e 

divulgação de políticas; produção e edição de publicações para divulgação e 

disseminação de informações sobre políticas públicas; demais atividades-meio 

necessárias à gestão e à administração da Superintendência de Polícia Técnico-

Científica.  

 

Realização de Concurso para Provimento de Cargos Públicos 
Contratação de entidade promotora especializada na realização de concursos 
públicos para a realização das atividades de planejamento, coordenação, supervisão, 
realização de concurso público para os cargos de Perito Criminal, Agente de 
Criminalística, Técnico de Laboratório e Assistente Administrativo, elaboração de 
questões de prova, fiscalização e avaliação de provas, julgamento de recursos e 
divulgação de resultado.   
 
Formação Profissional 
Construção da identidade profissional, fundamentalmente, como uma etapa que 

faz considerável diferença para a vida profissional do policial, não apenas dada a 

importância da experiência de formação do membro na aquisição formal 

dos valores e normas próprias da profissão e das competências e das habil idades 

para o campo de trabalho, mas  também na aquisição dos valores e crenças 

acerca da profissão, consubstanciados em uma base de conhecimento e de cultura 

comum sobre o que é ser policial em um determinado modelo de polícia profissional. 

  

Aparelhamento e Aprimoramento Operacional 
Reaparelhamento das forças de perícia criminal. Aquisição e desenvolvimento de 

sistemas. Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação. 

Apoio e/ou desenvolvimento de projetos e atividades preventivas destinadas à 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;


redução dos índices de criminalidade. Capacitação de profissionais de perícias 

técnico-científica.  

 
Aperfeiçoamento da Gestão e Tecnologia da Informação 
Desenvolvimento de diagnósticos, análises de políticas públicas, análises criminais, 
análises organizacionais e avaliações de processos, resultados e impactos na área de 
Perícias Técnico-Científica; Aquisição direta ou por transferência voluntária de bens e 
serviços que visem o aprimoramento das unidades de Perícias Técnico-Científica; 
Contratação, desenvolvimento e aquisição de sistemas de informação e de 
tecnologias inovadoras; estruturação, por meio da aquisição de bens e serviços para 
unidades organizacionais que visem a integração e o fortalecimento das instituições 
de Perícias Técnico-Científica, tais como núcleos e setores de estatística, análise e 
pesquisa. Fomento e desenvolvimento de pesquisas e produção do conhecimento em 
Perícias Técnico-Científica.  
 
Valorização dos Profissionais 
Indução e apoio à implementação e ao desenvolvimento de políticas públicas e 

projetos institucionais de valorização profissional, saúde no trabalho, segurança e 

qualidade de vida para profissionais de Perícias Técnico-Científica e seus familiares; 

Apoiar e desenvolver cursos nas modalidades à distância e presencial, para os 

profissionais dos órgãos de Perícias Técnico-Científica; Apoiar a realização de 

seminários, simpósios e jornadas formativas para os profissionais dos órgãos de 

Perícias Técnico-Científica; Articular e promover a integração das ações de ensino, 

valorização profissional, saúde no trabalho, segurança e qualidade de vida com os 

órgãos governamentais, conselhos, entidades da sociedade civil e demais entes da 

Federação; Celebrar parcerias com as Instituições de Ensino Superior para ofertar 

cursos e realizar pesquisas sobre valorização profissional, saúde no trabalho, 

segurança e qualidade de vida. Apoiar projetos de capacitação e de valorização 

profissional em acordos e cooperações internacionais, de interesse da política de 

educação e valorização em segurança pública.  

 
Inteligência em Perícia Criminal 
Promover uma atividade de inteligência de Perícia Criminal pautada a utilização de 

mecanismos modernos, eficazes e úteis para a busca, processamento e difusão de 

dados, informações e conhecimentos.  

 

Integração, Pesquisa e Acesso à Informação 

Otimizar recursos, compartilhar informações, estabelecer estratégias de integração e 

cooperações regionais em um nível mais tático. Elaboração e disseminação de 

informações sobre a Perícia Criminal, de modo a subsidiar os gestores em suas 

tomadas de decisões, bem como fomentar o engajamento e adesão social às políticas 

Públicas de Segurança. 
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Tabela 1 – 
Demonstrativos de 
Riscos Fiscais e 
Providências 

Não há 

3 

Demonstrativos 7 – 
Estimativa e 
compensação da 
Renúncia de Receita 

Não há 

4 

Demonstrativo 8 – 
Margem de Expansão 
das Despesas 
Obrigatórias de Caráter 
continuado 

Programa 2020 – Ação 1277 – Assegurar a Aquisição de Bens Permanentes da 
Unidade 
Aumento das despesas: 400% 
 
Programa 2020 – Ação 2154 – Assegurar a Manutenção Operacional da Unidade 
Aumento das despesas: 200% 
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Programa 2236 – Ação 2233 – Segurança para Estudar 
Aumento das despesas: 100% 
 
Programa 2236 – Ação 2237 – Tecnologia para a Segurança 
Aumento das despesas: 100% 
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Tabela 13 – 
Demonstrativo das 
Parcerias Público 
Privadas 

Não há 
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Programas financiados 
com recursos dos 
Orçamentos. 

1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO - Desenvolver atividades-
meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para 
qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder 
Executivo  
 
2020 SEGURANÇA E CIDADANIA - Necessidade de revisão e execução de política de 
defesa civil, prevenção e repressão à criminalidade, de modo integrado, com a 
participação da sociedade por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança e 
Gabinetes de Gestão Integrada Municipais, com o foco na redução dos índices de 
criminalidade, tempo resposta nos atendimentos de emergência, redundando no 
aumento da sensação de segurança à população do Estado. 
 
2236 RONDÔNIA SEGURA - O Programa Rondônia Segura é consolidação de trabalhos 
realizados junto a um amplo grupo de participantes provenientes de diversos órgãos 
e instituições da sociedade civil, todos atores relevantes para a Segurança Pública no 
Estado. Sob a iniciativa Diálogos – Rondônia Segura, foram realizados workshops e 
oficinas na busca de soluções inovadoras e duradouras para os desafios enfrentados 
nas áreas de segurança pública e sistema prisional em Rondônia. Baseado nos 
princípios da gestão sistêmica, o Programa persegue condições ideias para um salto 
de patamar nos resultados da segurança, a partir da criação de um contexto de 
colaboração, parcerias e pactuações entre diversos órgãos, que eleve a produtividade 
e melhores resultados em todos os sentidos, com soluções criativas que atuem sobre 
as causas- raiz dos problemas de segurança. Nesse sentido, o Programa identifica 12 
pontos de alavancagem, a partir da descrição sistêmica dos desafios e projeta uma 
visão de futuro sustentada pela sinergia entre atores, inovação, uso da tecnologia e 
princípios e valores da boa governança, buscando estabelecer um círculo virtuoso de 
declínio da criminalidade e da violência em todo o Estado, partindo da premissa de 
que segurança pública é responsabilidade de todos. A transformação que se busca 
começa a partir de intervenções realizadas em qualquer ponto do sistema, dada a sua 
natureza interconectada para, gradualmente, ir avançando sobre todos os doze 
pontos de intervenção preferenciais identificados. As ações buscam o 
desenvolvimento sustentado e otimização contínua do conjunto, de forma 
descentralizada, a exemplo do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN que 
atuará na sensibilização da população sobre a observância da legislação de trânsito, 
através de campanhas educativas, fiscalizações e parcerias entre órgãos públicos e 
outras entidades, iniciativas que guardam relação com o Componente Segurança para 
Transitar. O notável avanço da criminalidade trouxe o tema da segurança pública para 
o protagonismo da agenda política e social. O Programa Rondônia Segura objetiva 
potencializar a evolução das políticas públicas por meio da auto-organização 
institucional, a partir da criação de novos elos de conexão, promoção de novos fluxos 
de ação e informação, inovando as políticas tradicionais de controle da criminalidade 
e violência. 
 
Fontes 
0100 - Tesouro Estadual; 
0100 – Emenda Parlamentar 
0216 – Recursos de Convênios com outras esferas de Gov. e ONGS firmados pela 
Administração Direta; 

 


