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APRESENTAÇÃO 

 

Durante o planejamento das melhorias na segurança pública do Amazonas por meio 

das Áreas Integradas de Segurança Cidadã (AISCs)1 no Amazonas, realizado no 

ano de 2013, elegeu-se como uma das políticas a implementação das avaliações do 

desempenho e da produtividade da polícia, em suas diferentes dimensões de 

análise e condições de realização. Como resultado, desenvolveu-se, juntamente 

com outros projetos, o Sistema de Avaliação de Desempenho das AISCs (SISAD), 

com base na gestão para resultados. 

O projeto envolveu os esforços conjuntos dos técnicos da Secretaria de Estado de 

Segurança Pública (SSP), da Secretaria de Estado de Planejamento e 

Desenvolvimento Econômico (Seplan), Polícias Civil e Militar do Amazonas e 

Empresa de Processamento de Dados do Amazonas (Prodam), além da 

contribuição de pesquisadores e servidores públicos de outras organizações. 

Agora, considerando-se a implantação da avaliação de desempenho no Amazonas e 

os avanços observados a partir dessa experiência, procurou-se reunir e sistematizar 

nesta publicação o conhecimento existente sobre o tema avaliação de desempenho, 

na perspectiva maior da gestão para resultados na segurança pública do Amazonas. 

Baseando-se no estado da arte, este trabalho se constitui em grande esforço 

institucional de deliberação interna e organização das atividades de pesquisa, 

planejamento e assessoramento, como também no monitoramento e avaliação, 

normalmente desenvolvidos pelos órgãos do Sistema de Segurança Pública do 

Amazonas. 

O presente trabalho, portanto, aparece ao leitor no contexto de transformações para 

uma segurança cidadã, em que a transparência, accountability, eficiência, eficácia e 

efetividade refletem muito mais do que uma demonstração da capacidade 

institucional de avançar em importantes projetos coletivos, apontam caminhos a 

trilhar para uma melhor qualidade de vida da população. 

                                                           
1
 Consiste em um território definido, coincidente com a Zona Administrativa, na Capital, e com o município, na 

Região Metropolitana de Manaus (RMM) e Interior do Estado, tendo a segurança pública baseada no modelo 
de gestão integrada para resultados, orientando-se pelo paradigma de segurança cidadã, filosofia e estratégia 
de Polícia Comunitária. 
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1 INTRODUÇÃO 

As experiências no Brasil e no exterior, nos setores público e privado, 

evidenciam que um sistema adequado de informações tem oferecido aos gestores 

voltados para resultados, bases sustentáveis para a tomada de decisões, além do 

que tem contribuído para maior eficiência na alocação de recursos e maior eficácia 

na prestação de serviços aos clientes e usuários, com a qualidade necessária. 

No campo da Segurança Pública, têm-se identificado nos países da América 

Latina e Caribe a falta de estatísticas atualizadas e de boa qualidade, com 

problemas nas fontes de dados, nas definições de indicadores e nas interpretações 

dos números, além da inadequação dos mecanismos de coleta e medição (BID, 

2014a). 

Assim, um dos principais desafios que se impõe à gestão da segurança 

pública comprometida com resultados é a implementação de sistemas de 

mensuração, constituído de indicadores destinados às atividades de diagnóstico, 

monitoramento e avaliação das políticas de segurança, seus programas, ações e 

projetos. 

No Brasil, a possibilidade da gestão da segurança pública baseada em dados 

e estatísticas confiáveis se constituiu em um dos desafios que se impuseram desde 

a década de 1980, de modo a dificultar, quando não impossibilita, análises e 

avaliações precisas e seguras (SOARES, 2007; ADORNO, 2008). 

Não obstante, algumas experiências recentes no país têm sido assinaladas 

como avanços na gestão da segurança pública, embora empreendidas por 

diferentes estratégias, em que a melhoria da qualidade dos dados, estatísticas e uso 

de indicadores nas análises e avaliações, são pontos em comum (BEATO FILHO, 

2012; LIMA; PAULA, 2013). 

No Amazonas, com o propósito de superar desafios e suprir necessidades na 

melhoria da gestão da segurança pública, implantou-se o Sistema de Avaliação de 

Desempenho das Áreas Integradas de Segurança Cidadã (AISCs) - SISAD, criado 

por meio da Portaria n° 024/2014-GS/ SSP, publicada no D.O.E. de 24.02.2014, e 

constituído de indicadores de criminalidade, de custos da atividade policial e de 

produção policial. 
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O presente trabalho apresenta, portanto, as bases conceituais e 

procedimentais do SISAD, com parâmetros e orientações para a sua alimentação, 

processamento e uso, nas organizações envolvidas nas ações de segurança pública 

no Amazonas, considerando-se seus portes, níveis hierárquicos, naturezas das 

atividades e contextos em que atuam. 

Desse modo, optou-se por conceber um metamodelo que oriente a 

elaboração de modelos específicos de mensuração do desempenho, levando-se em 

consideração a variedade de conceitos possíveis de serem adotados e, ainda, a 

autonomia das organizações envolvidas. 

Para tanto, o trabalho foi dividido em seis partes. As três primeiras partes são 

contextuais e conceituais da gestão para resultados e avaliação do desempenho na 

segurança pública do Amazonas. A quarta e a quinta partes tratam dos indicadores 

e seus cálculos. A sexta parte está focada do fluxo de alimentação do SISAD, 

concentrando-se nas etapas de constituição da base de dados para a construção e 

publicação de indicadores. A oitava e última parte tece algumas considerações 

sobre a divulgação dos indicadores. 
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2 A ABORDAGEM GERENCIAL NA SEGURANÇA PÚBLICA NO AMAZONAS 

Neste capítulo são contextualizados os aspectos gerais que envolvem a 

preocupação em se medir os resultados na segurança pública do Amazonas, em 

que se situa a implementação do SISAD. 

2.1 A GESTÃO PARA RESULTADOS NAS AISCs DO AMAZONAS 

A orientação da gestão para resultados possui origens na administração 

privada e a sua utilização e disseminação no setor público ocorreram a partir do 

movimento de reformas administrativas orientadas pela Nova Gestão Pública – NGP, 

implantada na Inglaterra, na era Thatcher, e nos Estados Unidos, no Governo 

Reagan, em um contexto de crise fiscal, sendo seguidos por outros países da 

Europa e da Oceania, cujas experiências reformadoras tiveram inicialmente um tom 

fiscal e orçamentário, assimilando posteriormente outros enfoques tais como: o 

papel do cidadão; a melhoria do serviço público; e a ampliação da accountability 

voltada à legitimidade dos governos. 

Na América Latina, esse movimento surgiu no contexto das transformações 

ocorridas ao longo dos anos 80 e 90, com a concepção do desenvolvimento interno 

em bases sustentáveis de longo prazo a partir da reconstrução do Estado. Isto 

provocou, primeiramente, a adaptação aos novos termos da economia internacional, 

a retirada do Estado da atividade econômica e a redução do aparato estatal. Após 

esse processo, o Estado buscou a sua reestruturação, redesenhando sua estrutura 

e procurando aumentar a sua eficiência e eficácia, com destaque para as iniciativas 

de Gestão para Resultados. 

Em países da América Latina, como o Brasil e o Chile, a gestão para 

resultados tem assumido elevada importância em contextos em que instituições 

financeiras internacionais como o Banco Internacional para a Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) têm 

propiciado a sua fomentação na implementação de reformas no serviço público. 

Uma dessas iniciativas é o oferecimento, por parte do BID, de subsídios e apoio 

técnico para o Sistema Regional de Indicadores Padrão Segurança Cidadã (SES)2, 

                                                           
2
 Sistema regional de indicadores estandardizados de convivencia y seguridad ciudadana – SES. Disponível em: 

http://www.seguridadyregion.com/es.html 
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cujo propósito é obter um consenso entre os países e as diferentes organizações 

sobre maneiras de medir e comparar a informação, de modo confiável, em relação 

ao crime e à violência. 

Na segurança pública do Amazonas, a gestão para resultados teve seu 

incremento significativo no contexto do Programa de Consolidação do Equilíbrio 

Fiscal para a Melhoria da Prestação de Serviços Públicos do Estado do Amazonas 

(PROCONFIS AM). Consistiu em um dos componentes da gestão integrada da 

segurança pública nas AISCs, estabelecida por meio do Decreto n° 34.181, de 14 de 

novembro de 2013, artigo 1°, nos seguintes termos: “I – modelo de gestão da 

segurança pública para resultados, promovendo a racionalização dos gastos 

públicos”. 

Nesse sentido, concebe-se a gestão para resultados na segurança pública do 

Amazonas como um marco conceitual voltado a propiciar aos órgãos do Sistema de 

Segurança Pública a capacidade gerencial, com um foco efetivo e integrado, na qual 

se destacam os seguintes itens, seguindo-se a proposta de Makòn (2008) e Serra 

(2008): 

a) políticas públicas formuladas a partir de processo de planejamento 

governamental; 

b) otimização do processo de criação de valor público e melhoria contínua das 

instituições; 

c) foco nos resultados e otimização dos processos administrativos; 

d) caráter descentralizado da tomada de decisões e flexibilização de recursos 

com cobrança de responsabilidade dos gestores; 

e) sistemas de informação que forneçam subsídios para a tomada de decisão, 

monitorem a gestão (mensurando os recursos consumidos na obtenção 

dos resultados), para a prestação de contas e avaliação; 

f) desenvolvimento de indicadores que permitam medir o impacto da ação 

governamental e identificar os desvios para introdução de medidas 

corretivas. 
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2.2 UM MODELO PARA AS AISCs DO AMAZONAS 

  O modelo de gestão para resultados das AISCs do Amazonas se 

consubstancia na avaliação de desempenho, em conjunto com outras ações, em 

que se destaca como norteador o “acordo de resultados” (pactuação de metas). 

Esse modelo de gestão foi concebido integrando-se os objetivos 

estabelecidos no âmbito PROCONFIS AM, com os bancos envolvidos. Com o BID, 

de “aumentar a eficiência e a efetividade dos serviços de segurança pública e 

reduzir a criminalidade e a violência”3 (BID, 2014b), e com o BIRD, de “reforçar a 

prestação dos serviços de segurança cidadã e o acesso das mulheres à Justiça e 

aos serviços sociais”4 (BIRD, 2014). 

Nesses objetivos, foram considerados, entre outros, dois aspectos 

interligados: 

a) melhoria da eficiência e da efetividade do sistema de segurança pública; 

b) redução da violência e dos delitos em cada AISC e em seus respectivos 

DIPs. 

  Subjacente a essa concepção está a reunião dos dados em três categorias, 

que vão orientar a organização das variáveis de análise desde a sua estruturação 

até o seu processamento e difusão dos seus valores por meio de indicadores. Essas 

categorias são: índice de criminalidade; custeio da atividade policial; e 

produção policial.  

Em perspectiva organizacional, o modelo de gestão que opera mecanismos, 

instrumentos e ferramentas referentes ao SISAD é organizado em três níveis: 

a) Estratégico – que se foca na efetividade (relação entre os resultados e os 

objetivos) e no impacto (resultado líquido das ações) da política, 

programa ou projeto de segurança pública, considerando-se os locais do 

Estado onde tiver sido implantado o modelo de AISC; 

b) Tático – voltado ao desempenho de cada AISC. Lembrando que na Capital 

correspondem às seis Zonas Administrativas e, no Interior, correspondem 

a cada município onde houver sido implantado o modelo de AISC; 
                                                           
3
 De acordo com o componente IV “Gestão dos gastos com a Segurança Cidadã”. 

4
 De acordo com o pilar II “Segurança Cidadã, com foco sobre a violência baseada em gênero”. 
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c) Operacional – que deve evidenciar o gerenciamento operacional de 

cada Distrito Integrado de Policiamento (DIP), de suas unidades 

policiais integradas - UPI (integrada por uma CICOM e um DP) e dos seus 

módulos de policiamento interativo - MPI (exclusivo da PMAM na 

execução do policiamento ostensivo de cada setor). Neste nível, deve-se 

evidenciar, em alguns aspectos, o desempenho policial individual. 

  Torna-se, assim, indispensável o olhar atento para o conjunto de políticas e 

ações estabelecidas, materializadas e regulamentadas por meio de decretos e 

portarias do executivo estadual, tais como os modelos específicos e mecanismos 

que operam instrumentos e ferramentas tais como os Procedimentos Operacionais 

Padrão Integrados (POPs), as rotinas de trabalho integrado, CONSEGs e outros. 

2.3 FOCO DA GESTÃO NAS AISCs 

O modelo proposto concebe como foco da Gestão para Resultados a 

qualidade dos serviços de segurança pública, baseando-se na melhoria contínua do 

desempenho do Sistema de Segurança Pública do Amazonas5 e de seus órgãos que 

contemplará os três níveis organizacionais: estratégico, tático e operacional. 

Essa melhoria do Sistema e os seus resultados devem estar voltados às 

necessidades de todos os stakeholders6 afetados e envolvidos nos objetivos das 

políticas, programas e ações implementadas no Sistema de Segurança Pública, 

considerando-se, ainda, que o alcance dos objetivos, e o consequente cumprimento 

das missões institucional e operacional, relacionam-se com a aplicação adequada 

dos recursos disponíveis. 

Quadro 1 – Modelo conceitual da gestão para resultados das AISCs 
Nível 

organizacional 
Respons. 
Territorial Componentes da gestão da Segurança Cidadã Período 

considerado 
Estratégico SEARB Políticas Ações/processos Objetivos 4 anos 

Tático AISC - Gerenc. de 
projetos/atividades 

Gerenc. 
das 

melhorias 

Gerenc. 
da 

inovação 
3 - 12 meses 

Operacional DIP Sistema de padronização de procedimentos 
operacionais 

Diário 

                                                           
5
 Conforme estabelecido no art. 1.º, I, da Lei Delegada nº 79, de 18 de maio de 2007: composto pelas Polícias 

Civil e Militar, pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas e pelo Departamento Estadual de Trânsito do 
Amazonas - DETRAN, de modo a garantir o livre exercício dos Poderes Constituídos e a segurança física e 
patrimonial dos cidadãos mediante atuação integrada e presente desses organismos junto à comunidade 
6
 Partes interessadas na prestação dos serviços de segurança pública, constituídas por organização, pessoa ou 

entidade que afeta ou é afetada pelas atividades dos órgãos de segurança pública. 
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Gerenciamento da 
Rotina de Trabalho da PMAM e PCAM 

RESULTADOS 

Fonte: adaptado de Campos (2009). 

Com isso, as melhorias no Sistema de Segurança Pública devem ser 

conduzidas dos fins para os meios, conforme o modelo conceitual apresentado no 

Quadro 1, estabelecendo-se os resultados prioritários a serem alcançados e 

melhorados para, em função destes, serem implementadas as alterações dos meios 

que lhes garantirão a eficácia e eficiência desejadas. 

Portanto, o planejamento, execução, monitoramento e avaliação no âmbito do 

Sistema devem estar voltados para a priorização dos resultados finalísticos das 

ações, processos e projetos, que orientarão as intervenções necessárias, com os 

respectivos investimentos e a aplicação de recursos. 
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3 A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DAS AISCs DO AMAZONAS 

 Na concepção do modelo gerencial que tem alcançado a segurança pública 

do Estado do Amazonas, este capítulo trata de aspectos da medição de 

desempenho da segurança pública do Amazonas e procura contextualizá-la no 

modelo das AISCs. 

3.1 AVALIANDO O DESEMPENHO NA SEGURANÇA PÚBLICA 

 A gestão para resultados na segurança pública, implica, também, em se 

considerar os impactos na violência e criminalidade como sendo, conjuntamente 

com outros fatores, resultados dos esforços dos órgãos envolvidos, cujas variáveis 

devem ser bem gerenciadas para a efetividade dos empreendimentos e melhoria 

contínua dos serviços fornecidos a sociedade. 

Por uma abordagem abrangente, o desempenho pode ser compreendido 

como esforços empreendidos em direção ao alcance de resultados. Desse modo, 

pode-se equacionar: desempenho = esforços + resultados; ou desempenho = 

esforços -> resultados. 

Cabe ressaltar aqui a definição de desempenho estabelecida pela Fundação 

Nacional da Qualidade – FNQ, como sendo:  

O resultado obtido de processos e de produtos que permitem avalia-los e 
compará-los em relação às metas, aos padrões, aos referenciais pertinentes 
e a outros processos e produtos. Mais comumente, os resultados 
expressam satisfação, insatisfação, eficiência e eficácia e podem ser 
apresentados em termos financeiros ou não (FNQ, 2002, p.54). 

Assim, os órgãos do Sistema de Segurança Pública devem utilizar a medição 

do desempenho para aferir se estão caminhando e como estão seguindo para o 

alcance dos objetivos estratégicos definidos, e de acordo com os parâmetros 

estabelecidos. E, entre os diversos objetivos da medição do desempenho 

encontrados na literatura, citam-se aqueles propostos por Arezes e Miguel (2003), 

para quem essa medição deve ser parte integrada a um sistema de gerenciamento: 

a) fornecer informações do progresso das estratégias, processos e atividades; 

b) identificar áreas e setores que necessitam ações de correção;  

c) estabelecer a base para o processo de melhoria contínua;  
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d) oferecer feedback e estímulo. 

Para essa mensuração do desempenho, associada a um sistema de 

gerenciamento, são usados indicadores que, na definição do FNQ, são: 

Também denominados “indicadores de desempenho”, são informações 
quantitativas ou fatos relevantes que expressam o desempenho de um 
produto ou processo, em termos de eficiência, eficácia ou nível de 
satisfação, e, em geral, permitem acompanhar sua evolução ao longo do 
tempo (FNQ, 2010, p.102). 

Esses indicadores e variáveis serão objeto de detalhamento em seção 

específica, assim como os métodos de sua formulação e de tratamento estatístico 

dos seus dados. 

3.2 O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DAS AISCs DO AMAZONAS 

No Amazonas, o Sistema de Avaliação de Desempenho das Áreas Integradas 

de Segurança Cidadã (AISCs) - SISAD, consiste em uma ferramenta no âmbito da 

Secretaria de Estado de Segurança Pública – SSP, criada por meio da Portaria n° 

024/2014-GS/ SSP, publicado no D.O.E. de 24.02.2014, e constituído de indicadores 

de criminalidade, de produtividade e de custos operacionais das Polícias Civil e 

Militar do Estado. 

  O propósito do SISAD é oferecer as bases que propiciem a mensuração do 

desempenho das AISCs do Amazonas, implicando na definição de variáveis 

(aspectos ou dimensões) do desempenho que devem ser consideradas e incluídas 

em um modelo que venha a ser concebido e adotado. 

  Com essa perspectiva, o SISAD, foi constituído com a finalidade de se avaliar 

o desempenho da gestão integrada das AISCs, para a melhoria da eficiência e da 

efetividade da gestão dessas áreas. Aferindo-se, para isso: 

a) a produção da atividade policial; 

b) os custos da atividade policial; 

c) os impactos na criminalidade. 

  O SISAD constitui-se, assim, em um sistema que inclui eixos ou dimensões, 

procedimentos, indicadores e variáveis sugeridas pela literatura atual e estabelece 

uma inter-relação entre eles, equacionando-se: desempenho = aspectos referentes 

aos esforços (produção + custos) + aspectos referentes aos resultados (impactos). 
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4 INDICADORES DO SISAD 

  Definindo-se a área da Segurança Pública como uma demanda fundamental 

de interesse programático, busca-se, então, o delineamento das dimensões, dos 

componentes e ações operacionais vinculadas. 

  Para o acompanhamento dessas ações em termos de eficiência no uso dos 

recursos, da eficácia no cumprimento das metas e da efetividade dos seus 

desdobramentos sociais mais abrangentes e perenes, buscam-se dados 

administrativos e estatísticas públicas, que, reorganizados na forma de taxas, 

proporções, índices ou mesmo em valores absolutos, transformam-se em 

indicadores. 

4.1 CONCEITO 

  Do ponto de vista de políticas públicas, os indicadores são instrumentos que 

permitem identificar e medir aspectos relacionados a um determinado conceito, 

fenômeno, problema ou resultado de uma intervenção na realidade. A principal 

finalidade de um indicador é traduzir, de forma mensurável, determinado aspecto de 

uma realidade dada (situação social) ou construída (ação de governo), de maneira a 

tornar operacional a sua observação e avaliação. 

  Neste sentido, os indicadores são os principais instrumentos (mas não 

necessariamente os únicos7) para mensurar o desempenho da gestão integrada das 

AISCs, daí a necessidade de uma boa definição da realização de esforços e custos 

orientados para resultados.  

4.2 TIPOS 

  Para o SISAD foram consideradas diferentes modalidades de indicadores: 

4.2.1 Indicadores simples 

  Representados por um valor numérico (uma unidade de medida) atribuível a 

uma variável. Ex.: Número de IP Instaurados. 

                                                           
7
 Um indicador é uma abstração que expressa uma dada realidade, mas não é a única; sempre que possível o gestor de uma 

política pública deve buscar outras formas de medição (pesquisas amostrais, contratação de avaliações externas, auditorias 
etc.) dos efeitos esperados no público-alvo do Programa. 
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4.2.2 Indicadores compostos 

  Expressam a relação entre duas ou mais variáveis. De acordo com as 

relações entre as variáveis que os constituem e a forma como são calculadas, são 

denominados de maneiras específicas. Assim têm‐se quatro tipos de indicadores 

compostos: 

a) Proporção ou Coeficiente: É o quociente entre o número de casos 

pertencentes a uma categoria e o total de casos considerados. Esse 

quociente é também chamado de coeficiente, representando a razão 

entre o número de ocorrências e o número total (número de ocorrências 

mais o número de não ocorrências). Ex.: Coeficiente de Atendimentos do 

190 no CIOPS = Número de atendimentos realizados pelo 190/Número de 

chamadas para o 190; 

b) Porcentagem: Obtida a partir do cálculo das proporções, simplesmente 

multiplicando o quociente obtido por 100. As porcentagens e proporções 

têm por objetivo principal criar comparações relativas destacando a 

participação de determinada parte no todo. Ex.: Porcentagem de 

Resolutividade de Delitos no DP = Número de IP concluídos com autoria 

no DP/Número de IP instaurados no DPx100; 

c) Razão ou Índice: A razão de um número A em relação a outro número B 

se define como A dividido por B. As proporções representam um tipo 

particular de razão. Entretanto, o termo razão é usado normalmente 

quando A e B representam categorias separadas e distintas. Este 

quociente é também chamado de índice, indicando tratar‐se de razão 

entre duas grandezas tais que uma não inclui a outra. Ex.: Índice de 

Concentração de Efetivo PC no Território = Efetivo PC distribuído nos 

DPs/Número de DPs; 

d) Taxa: São coeficientes multiplicados por uma potência de 10 e seus 

múltiplos para melhorar a compreensão do indicador.  
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5 CÁLCULO DE INDICADORES 

 A média aritmética simples de um conjunto de números pode ser de dois 

tipos: simples ou ponderada.  

5.1 MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES 

  A média aritmética simples de um conjunto de números é igual ao quociente 

entre a soma dos valores do conjunto e o número total de valores. 

 Genericamente, podemos escrever: 

𝑥 =  
 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 

  Onde,  

   
 = valor genérico da observação 

 n = número de observação 

 Ex.: Suponha que desejamos saber o número de telefonemas atendidos pela 

VTR PM por um período de 5 (cinco) dias, de acordo com a definição: 

  n=5 

  
𝑖 =  1,2,3,4,5  

 

  

𝑥1 = 26 ;  

𝑥2 = 24 ; 

𝑥3 = 40 ; 

𝑥4 = 52 ; 

𝑥5 = 36 

 

𝑥 =  
26 + 24 + 40 + 52 + 36

5
 

 

𝑥 =  
178

5
 

 
𝑥 =  35,6 
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5.2 MÉDIA ARITMÉTICA PONDERADA 

 A média aritmética é considerada ponderada quando os valores do conjunto 

tiverem pesos diferentes. Tratando-se de média simples, todos os valores 

apresentam igual peso. Obtém-se uma média aritmética ponderada através do 

quociente entre o produto dos valores da variável pelos respectivos pesos e a soma 

dos pesos. 

 Ex.: Suponha que em uma Unidade de Polícia, no 1º dia do mês de abril do 

corrente, há um efetivo de 23 (vinte e três) policiais, que permaneceram “prontos” 

até o dia 14 desse mesmo mês, a partir do dia 15, cinco policiais ficam na condição 

de diversos destinos (1 de férias, 1 de atestado médico, 1 transferido e 2 de missão), 

permanecendo 18 (dezoito) policiais na Unidade até o dia 18, já no dia 19, o policial 

que estava de atestado médico voltou, somando-se 19 (dezenove) policiais, 

permanecendo prontos na Unidade até o dia 25 do mês,  a partir do dia 26, dois 

policiais que estavam em missão voltaram para a Unidade, somando-se 21 (vinte e 

um) policiais prontos na Unidade e permaneceram até o dia 30 do mês de abril. 

 A média aritmética simples será calculada conforme abaixo: 

𝑥 =  
23 + 23 + 23 + 23 + 23 + 23 + 23 + 23 + 23 + 23 + 23 + 23 + 23 + 23 + 18 + 18 + 18 + 18 + 19 + 19 + 19 + 19 + 19 + 19 + 19 + 21 + 21 + 21 + 21 + 21

30
 

 

 O numerador representa a operação necessária para o cálculo da média 

aritmética simples, o denominador é o número de observações. 

 Como os valores das variáveis aparecem repetidos, é possível adotar o 

número de observações ou frequência de cada um deles como peso ou fator de 

ponderação. 

𝑥 =  
 14 𝑥 23 +  4 𝑥 18 +  7 𝑥 19 + (5 𝑥 21)

14 + 4 + 7 + 5
 

 

  Até aqui temos o procedimento para o cálculo da média ponderada, onde 

cada valor da variável é multiplicado pela respectiva frequência. O número 23 

“apareceu” quatorze vezes, o 18 “apareceu” quatro vezes, o 19 “apareceu” sete 

vezes e o 21 “apareceu” cinco vezes. O denominador é calculado pela soma das 

frequências de cada valor da variável, o que equivale à frequência total, ou número 

total de valores observados, ou ainda, a soma dos pesos. 
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𝑥 =  
322 + 72 + 133 + 105

30
 

 

𝑥 =  
632

30
 

 

𝑥 ≅  21,06 

 

Logo, a média do Efetivo Pronto na Unidade Policial será 21,06 policiais, valor 

a ser lançado no SISAD. 

5.3 ARREDONDAMENTO DE NÚMEROS 

 O arredondamento de um dado estatístico deve obedecer a algumas regras. 

5.3.1 Arredondamento por falta 

 Quando o primeiro dígito, aquele situado, mas à esquerda entre os que irão 

ser eliminados, for igual ou menor que quatro, não deverá ser alterado o dígito 

remanescente. 

Número a 
arredondar 

Arredondamento 
para 

Número 
arredondado 

12,489 Inteiros 12 
20,733 Décimos 20,7 
35,992 Centésimos 35,99 

5.3.2 Arredondamento por excesso 

 Quando o primeiro dígito após aquele que será arredondado for maior ou 

igual a cinco seguido por dígitos maiores que zero, o dígito remanescente será 

acrescido de uma unidade. 

Número a 
arredondar 

Arredondamento 
para 

Número 
arredondado 

15,504 Inteiros 16 
16,561 Décimos 16,6 
17,578 Centésimos 17,58 
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6 META 

6.1 CONCEITO 

Índice (número) orientado por um indicador em relação a um padrão de 

comparação a ser alcançado durante certo período. 

6.2 OBJETIVO 

As metas têm como objetivo serem suficientes para assegurar a efetiva 

implementação da estratégia, por exemplo, de Governo (nível macro), de política 

(nível meso) ou de organização (nível micro). 

As metas contêm uma finalidade, um valor e um prazo. A finalidade de cada 

meta é enunciada no detalhamento do indicador e expressa um propósito da 

organização. Um estado de futuro esperado em um determinado período. Para isso, 

as metas devem ser: alcançáveis; desafiadoras; diretas; negociáveis; 

fundamentadas em séries históricas, tendências e benchmark. 

6.3 REFERÊNCIA 

Os padrões de referência para definição de metas podem ser: 

a) Absolutos - quando é estabelecido um valor a ser alcançado;  

b) Históricos - quando há comparação com períodos anteriores; 

c) Normativos - quando há comparação com programas similares;  

d) Teóricos - quando estabelece uma relação hipotética de causa e feito 
entre os recursos alocados e os resultados esperados; e  

e) Negociados - quando os compromissos são conversados e fixados entre 
partes. 

No caso de indicadores específicos, como é o caso de indicadores 

concernentes a um contexto singular, em geral, devem ser construídas as metas 

com base, principalmente, em séries históricas de desempenho, e que estejam 

alinhados com os objetivos estratégicos pretendidos. 
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7 WORKFLOW DO SISTEMA 

A sequência de procedimentos que devem ser executados para a elaboração 

e publicação dos indicadores constituintes do SISAD, como um todo, são 

especificados nesta seção. 

7.1 COMO ACESSAR O SISAD  

 Após iniciado a abertura do sistema para entrada de dados, o usuário deverá 

acessar a página do SISAD, através do endereço eletrônico 

sisad.sisp.am.gov.br/sisp. 

 É exibida a tela Login para a identificação do usuário, que deverá informar sua 

identificação (CPF) e a senha de acesso ao SISAD e clicar no botão Acessar. 

  O servidor obterá a senha de acesso ao SISAD após seu cadastramento no 

Sistema, o qual será feito de pelo Gestor SEARB, que receberá um dos seguintes 

perfis de usuários: Gerente SEARB, Gestor de Unidade, Gerente de Unidade e 

Alimentador. 

7.1.1 Usuários 

 Cada tipo de usuário corresponde ao perfil que ele assume no Sistema. 

Porém, um mesmo usuário poderá assumir mais de um perfil, a fim de executar 

determinadas operações no Sistema, conforme abaixo relacionadas: 

a) Gestor SEARB – usuário responsável pela o SISAD em todo o Estado, 

tais como: cadastrar usuários, cadastrar variáveis, gerir prazos para 

inserção de dados, acompanhamento, auditar, executar a rotina para 

cálculo dos indicadores, publicar os indicadores e retificar resultados 

quando necessário. 

b) Gerente SEARB – usuário que agrupa perfis de Gerente, Coordenação 

Geral de Segurança Pública e atividade Policial Integrada e de 

Coordenação Geral de Infraestrutura, Reaparelhamento e Tecnologia das 

Instituições de Segurança Pública, é responsável pela alimentação do 

SISAD com registro de informações financeiras entre outras, inerentes às 

Unidades, às UPI-AISCs e AISCs, notifica os Gerentes das Unidades 
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quando encontradas incorreções e ausência de dados após o fechamento 

do Sistema.  

c) Gestor de Unidade – usuário que consulta e acompanha os indicadores 

de sua respectiva Corporação Policial e suas Unidades de Policiamento. 

d) Gerente de Unidade – usuário responsável por gerir as informações, bem 

como coordenar atividades de alimentação e auditoria dos dados de sua 

Unidade Policial. 

e) Alimentador – usuário habilitado para inserir os dados, inerentes à sua 

Unidade Policial, no sistema. 

  O Gestor SEARB deverá ser informado quando a inserção dos dados no 

SISAD não estiver mais sob a responsabilidade do alimentador. 

7.2 COLETA DE DADOS 

  A coleta de dados é essencialmente operacional, compreendendo a coleta 

das informações propriamente ditas. Formalmente, a coleta de dados se refere à 

obtenção, reunião e registro sistemático de dados, com objetivo de ter consolidado 

as informações a serem prestadas durante o período da abertura do sistema para 

entrada de dados. 

7.2.1 Dados primários 

 Os dados primários são obtidos pela própria unidade que os haja recolhido, 

ou seja, pelo controle diário e/ou estimativa ao longo do mês, ou ainda 

eventualmente a fim de que ofereça garantia às informações prestadas. 

7.2.2 Dados secundários 

 Os dados secundários são publicados ou comunicados por outra 

Organização, ou seja, dados automatizados e/ou dados oriundos de leituras de 

outras fontes ou sistemas auxiliares. 

7.2.3 Coleta direta 

 A coleta é direta quando é obtida diretamente da fonte, ou ainda quando a 

própria unidade consegue subsidiar informações à cerca de uma determinada 
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variável. O alimentador do SISAD poderá reunir os dados utilizando uma ou mais 

maneiras de coleta direta, conforme abaixo: 

a) Coleta contínua: A coleta de dados é contínua quando estes são obtidos 

ininterruptamente, no caso da variável que necessitará de uma coleta de 

controle diário, com o objetivo de estimar a média do mês em questão. 

b) Coleta periódica: A coleta de dados é periódica quando é realizada 

mensalmente, sem que haja a manipulação para a obtenção da 

informação da referida variável. 

c) Coleta ocasional ou eventual: A coleta é ocasional quando os dados 

forem colhidos esporadicamente, atendendo a uma conjuntura qualquer 

ou uma emergência, geralmente esses dados são alimentados pela 

SEARB. 

7.2.4 Coleta indireta 

 Dá-se a coleta de dados indiretamente quando é inferida a partir dos 

elementos conseguidos pela coleta direta, é feita, portanto, por avaliações quando, 

através de informações de fontes primárias, se presume a informação. Por exemplo, 

valor gasto com o pessoal de uma AISC, onde a coleta de dados está restrita a uma 

pesquisa documental que se denomina fonte primária. Outra maneira de obtenção 

da coleta indireta é quando os dados já são de origem secundária. 

7.3 PREPARAÇÃO DOS DADOS 

 Antes de alimentar o Sistema SISAD, é conveniente que os dados recebam 

algum tratamento prévio, a fim de torná-los mais consistentes. A preparação 

consiste em resumir os dados, através de sua contagem e agrupamento.  

 Quando os dados pertinentes à variável da unidade responsável pela 

informação não precisar ser complementada por outra unidade da mesma Instituição 

ou outra Instituição, têm-se dados individuais, podendo ser consolidado por meio de: 

a) Contagem. Ex.: Número de palestras realizadas no DIP. 

b) Média. Ex.: Efetivo PM pronto no CPA 

c) Valor monetário (R$). Ex.: Água UPI-AISC 
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 A informação, cuja obtenção de dados se dará por meio da rotina de trabalho 

integrado entre as Polícias Civil e Militar do Amazonas, deverá ser consolidada a 

partir do compartilhamento das informações. 

7.4 PERÍODO PARA ENTRADA DE DADOS 

  Gestor da SEARB procederá a abertura do sistema SISAD no 1º dia útil de 

cada mês, para inserção de dados referente às unidades policiais, e no 3º dia útil 

fará o fechamento do SISAD para alimentação, para que se realizem os demais 

procedimentos no âmbito interno do Sistema. 

7.5 ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA 

 Durante o período em que o sistema estiver disponível para entrada de 

dados, o alimentador deverá disponibilizar as informações das variáveis referentes à 

sua Unidade Policial, conforme atribuições estabelecidas no parágrafo II do Art. 6º 

da Portaria nº /2014-GS/SSP. 

 As informações prestadas são sempre referentes ao período que corresponde 

ao mês anterior, exceto as contas públicas. 

7.5.1 Passos para alimentação do sistema   

a) Os usuários devem fazer a preparação de todos os dados que serão 

registrados no sistema, isto significa que cada Unidade Operacional deve 

coletar os dados que são de sua responsabilidade. Deve ser estabelecido 

um tempo para iniciar esse trabalho e quando deve ser concluído; 

b) Após a conclusão da coleta de dados, o gestor do sistema deve executar 

a rotina que permite aos usuários registrarem seus dados coletados no 

sistema. Este trabalho deve ter um tempo para iniciar e para terminar; 

c) Durante o processo de entrada de dados os usuários que estão 

executando esse processo podem fazer verificação dos dados registrados 

através de uma rotina denominada Auditoria, a qual verifica que dados 

foram entrados e quais ainda não entraram, informando assim ao usuário 

o que deve prover para completar seus trabalhos. 

d) Este ciclo pode repetir-se indefinidamente até que o gestor do sistema 

execute a rotina de auditoria geral dos dados. 
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7.5.2 Novo ciclo para alimentação do sistema 

  O processo para um novo mês terá início quando o gestor da SEARB assim 

decidir e fizer nova entrada de dados para o novo mês, o que implica em retornar ao 

passo um e ir até o quatro desse processo aqui apresentado. 

7.6 AUDITORIA 

  O grupo de Gerentes da SEARB, a princípio, no 4º e 5º dia útil do mês, 

realizará um exame cuidadoso e sistemático das atividades desenvolvidas na 

alimentação do sistema SISAD, com o objetivo de averiguar se os valores das 

variáveis estão adequadas (em conformidade), com informações discrepantes e/ou 

ausentes, se foram implementadas com eficácia e se à consecução dos objetivos. 

7.6.1 Passos para auditoria 

a) O gestor do sistema deve executar a rotina de auditoria geral para 

verificar quais os dados que ainda não foram registrados no sistema; 

b) Ao executar a rotina de auditoria, o sistema automaticamente “fecha” a 

possibilidade de Entrada de Dados, não permitindo mais que os usuários 

registrem novos dados; 

c) O resultado dessa rotina apresenta quais usuários ainda não concluíram a 

entrada de seus dados ou quais ainda nem iniciaram esse trabalho; 

d) O gestor pode, a seu critério, abrir novo período para entrada de dados 

com prazo de encerramento estabelecido; 

e) Comunicar aos usuários que estão com dados incompletos a 

providenciarem a entrada dos mesmos; 

f) Encerrado o período estabelecido, o gestor executa a rotina de auditoria 

novamente para avaliar se está tudo preenchido; 

g) Caso ainda existam pendências o ciclo recomeça novamente; 

h) Caso considere satisfatório o preenchimento, pode passar ao processo de 

cálculo dos indicadores. 
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7.7 CORREÇÃO DE INCONFORMIDADES E/OU COMPLEMENTAÇÃO DE DADOS 

  Após ser realizada a auditoria e verificado inconformidades nas informações 

prestadas, os Gerentes da SEARB irão contatar os alimentadores do sistema para 

que os mesmos possam retificar os valores das variáveis detectadas pelo Gerente 

durante o período de auditoria, para isto, o Gestor da SEARB disponibilizará o 

acesso ao sistema para a correção e/ou complementação dos dados. 

7.8 CÁLCULO DE INDICADORES 

7.8.1 Passos para o cálculo de indicadores 

a) O gestor do sistema executa a rotina que calcula os indicadores com base 

nos dados das variáveis que foram registradas no sistema; 

b) O sistema automaticamente “fecha” qualquer entrada de dados ou a 

auditoria para evitar que sejam registrados dados que produziram 

resultados indesejados nos indicadores; 

c) Após o cálculo o gestor pode avaliar os indicadores e solicitar acertos dos 

dados e para isso faz nova abertura para a Entrada de Dados; 

d) Caso considere necessária a correção nos dados, haverá novo clico 

envolvendo a entrada de dados, a auditoria e o recalculo dos indicadores; 

e) Caso considere satisfatório o resultado do calculo dos indicadores pode 

processar a publicação dos mesmos. 

7.9 PUBLICAÇÃO DE INDICADORES 

7.9.1 Aspectos gerais 

 A publicação de indicadores é a finalização do processo do workflow do 

SISAD, que compreende em consolida-los e disponibiliza-los para análise e 

divulgação das informações neles contidos. 

7.9.2 Procedimentos 

a) O gestor do sistema executa a rotina de publicação dos indicadores a 

qual fará a publicação dos mesmos nos ambientes: BI, e-Siga e Portal de 

Transparência; 
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b) Caso ocorra a necessidade de ajuste em algum indicador, poderá 

executar a rotina de ajustes, a qual permite o acerto de dados em variável 

específica e de qualquer unidade operacional, ficando a responsabilidade 

de ajuste por conta do gestor do sistema. Haverá necessidade de novo 

cálculo e nova publicação dos indicadores; 

c) Caso não ocorra a necessidade de ajustes, o processo está encerrado. 

7.10 CORREÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 

  Após a publicação dos indicadores as correções e complementações serão 

efetuadas pelo Gestor da SEARB, sendo que a unidade alimentadora deverá 

encaminhar solicitação de alteração ou complementação a SEARB, acompanhada 

de documentos comprobatórios e justificativas.  

7.11 DIVULGAÇÃO 

7.11.1 Indicadores gerenciais 

 As informações referentes aos indicadores gerenciais têm como objetivo  

garantir as decisões técnicas tomadas pelos gestores dos órgãos do Sistema de 

Segurança Pública do Estado. A comunicabilidade e a compreensão dessas 

informações caberão à SEARB. 

7.11.2 Indicadores públicos 

 A publicação dos indicadores públicos se dará de acordo com o estabelecido 

por meio do Decreto nº 34.183, de 14 de novembro de 20138. 

 

                                                           
8
 Institui o Sistema de informação das Áreas Integradas de Segurança Cidadã – “e-Segurança Cidadã”, do Estado 

do Amazonas e regulamenta os Indicadores de criminalidade, dos gastos por Áreas Integradas de Segurança 
Cidadã – AISCs e Distrito Integrados de Polícia – DIPs, quando constituídos, e do desempenho policial do Estado 
do Amazonas nas regiões alcançadas pelo Sistema Integrado de Segurança – SISP, e dá outras providências. 
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APÊNDICE - FICHA DAS VARIÁVEIS  

  Identificação 

Nome da 
Variável 

Água DIP 

Descrição É o valor do consumo de água, no DIP, fornecida pela concessionária. 
Unidade de 
medida 

Reais (R$) 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise Global 
Responsável 
pela informação 

DF/PMAM; DF/PCAM 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Água UPI-AISC 

Descrição É o valor do consumo de água, na UPI-AISC, fornecida pela concessionária. 
Unidade de 
medida 

Reais (R$) 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise Global 
Responsável 
pela informação 

DF/PMAM; DF/PCAM 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Área setorizada 

Descrição 
É a unidade territorial com limites físicos identificáveis e dimensão definida por 
atuação integrada das polícias Civil e Militar, onde está implantado o Programa 
ou projeto. 

Unidade de 
medida 

m² 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise Global 
Responsável 
pela informação 

Gerente SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Área total  

Descrição 
É o espaço territorial previsto no artigo 7º, III, do Decreto nº 31.754, de 10 de 
novembro de 2011, correspondente à AISC. 

Unidade de 
medida 

m² 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise Global 
Responsável 
pela informação 

Gerente SEARB 

    
  Identificação 

Nome da 
Variável 

Combustível DIP 

Descrição 
É o valor do consumo mensal do abastecimento de combustível das viaturas do 
DIP. 
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Unidade de 
medida 

Reais (R$) 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise AISCs 
Responsável 
pela informação 

DF/PMAM ; DF/PCAM 

    
  Identificação 

Nome da 
Variável 

Combustível UPI-AISC 

Descrição 
É o valor do consumo mensal do abastecimento de combustível das viaturas da 
UPI-AISC  

Unidade de 
medida 

Reais (R$) 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise AISCs 
Responsável 
pela informação 

DF/PMAM 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Dotação orçamentária recebida para custeio 

Descrição 
É o valor e/ou a soma de valor(es)  da(s) verba(s) consignada(s) em orçamento 
público, ou em crédito adicional, que será usada para fazer face a uma despesa 
com manutenção. 

Unidade de 
medida 

Reais (R$) 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise Global 
Responsável 
pela informação 

Gerente SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Dotação orçamentária recebida para investimentos 

Descrição 
É o valor e/ou a soma de valor(es)  da(s) verba(s) consignada(s) em orçamento 
público, ou em crédito adicional, que será usada para fazer face a uma despesa, 
com fito específico. 

Unidade de 
medida 

Reais (R$) 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise Global 
Responsável 
pela informação 

Gerente SEARB 

    
  Identificação 

Nome da 
Variável 

Efetivo PC distribuído na Seccional  

Descrição 
Número total de policiais civis lotados na Seccional, considerando ainda aqueles 
afastados por motivos diversos. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise Seccionais 
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Responsável 
pela informação 

Diretoria de Pessoal/PCAM 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Efetivo PC distribuído no DP 

Descrição 
Número total de policiais civis lotados no DIP, considerando ainda aqueles 
afastados por motivos diversos. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP's 
Responsável 
pela informação 

Diretoria de Pessoal/PCAM 

    
  Identificação 

Nome da 
Variável 

Efetivo PC previsto na Seccional 

Descrição 
Número de policiais civis estabelecido para atender determinado território 
conforme padrão de policiamento planejado pela SEARB, para compor a 
Seccional. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise Seccional/AISC 
Responsável 
pela informação 

Gerente/SEARB 

    
  Identificação 

Nome da 
Variável 

Efetivo PC previsto no DP 

Descrição 
Número de policiais civis estabelecido para atender determinado território 
conforme padrão de policiamento planejado pela SEARB, para compor o DP. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise DP/AISC 
Responsável 
pela informação 

Gerente/SEARB 

    
  Identificação 

Nome da 
Variável 

Efetivo PC pronto na Seccional  

Descrição 
É a média mensal de policiais civis administrativos e operacionais, disponíveis 
pertencentes a Seccional, desconsiderando aqueles afastados por motivos 
diversos. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise Seccionais 
Responsável 
pela informação 

Seccional 

    
  Identificação 
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Nome da 
Variável 

Efetivo PC pronto no DP  

Descrição 
É a média mensal de policiais civis administrativos e operacionais, disponíveis 
pertencentes ao DP, desconsiderando aqueles afastados por motivos diversos. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP's 
Responsável 
pela informação 

DP 

    
  Identificação 

Nome da 
Variável 

Efetivo PM distribuído dos setores da CICOM  

Descrição 
Número total de policiais militares pertencentes a CICOM, atuantes nas áreas 
setorizadas. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise CICOMs 
Responsável 
pela informação 

CICOM 

    
  Identificação 

Nome da 
Variável 

Efetivo PM distribuído na CICOM  

Descrição 
Número total de policiais militares administrativos e operacionais, lotados a 
CICOM, considerando ainda aqueles afastados por motivos diversos. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise CICOMs 
Responsável 
pela informação 

DPA/PMAM 

    
  Identificação 

Nome da 
Variável 

Efetivo PM distribuído no Setor 

Descrição Média de policiais militares atuantes em cada Setor pertencente a CICOM. 
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise CICOMs 
Responsável 
pela informação 

CICOM 

    
  Identificação 

Nome da 
Variável 

Efetivo PM distribuído no CPA 

Descrição 
Número total de policiais militares administrativos e operacionais, lotados no 
CPA, considerando ainda aqueles afastados por motivos diversos. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 
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Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise CPAs 
Responsável 
pela informação 

DPA/PMAM 

    
  Identificação 

Nome da 
Variável 

Efetivo PM previsto na CICOM 

Descrição 
Número de policiais militares estabelecido para atender determinado território 
conforme padrão de policiamento planejado pela SEARB, para compor a 
CICOM. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise CICOM/AISC 
Responsável 
pela informação 

Gerente/SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Efetivo PM previsto no CPA 

Descrição 
Número de policiais militares estabelecido para atender determinado território 
conforme padrão de policiamento planejado pela SEARB, para compor o CPA. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise CPA/AISC 
Responsável 
pela informação 

Gerente/SEARB 

    
  Identificação 

Nome da 
Variável 

Efetivo PM pronto no CPA  

Descrição 
Média mensal de policiais militares administrativos e operacionais, disponíveis 
pertencentes à AISC (CPA), desconsiderando aqueles afastados por motivos 
diversos. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise AISCs 
Responsável 
pela informação 

CPA 

    
  Identificação 

Nome da 
Variável 

Efetivo PM pronto na CICOM  

Descrição 
É a média mensal de policiais militares administrativos e operacionais, 
disponíveis pertencentes a CICOM, desconsiderando aqueles afastados por 
motivos diversos. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise CICOMs 
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Responsável 
pela informação 

CICOM 

    
  Identificação 

Nome da 
Variável 

Efetivo PM pronto de motociclistas na CICOM  

Descrição 
Média de policiais militares disponíveis, habilitados na categoria A e classificados 
em viaturas de 2 rodas, pertencentes à CICOM, desconsiderando aqueles 
afastados por motivos diversos. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise CICOMs 
Responsável 
pela informação 

CICOM 

    
  Identificação 

Nome da 
Variável 

Efetivo PC transferido da Seccional  

Descrição 
É o número total de policiais civis que são dispensados ou transferidos em uma 
Seccional para outra Instituição, ou de uma Seccional para outra Unidade dentro 
da PCAM. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise Seccionais 
Responsável 
pela informação 

Seccional 

    
  Identificação 

Nome da 
Variável 

Efetivo PM transferido da CICOM  

Descrição 
É o número total de policiais militares que são dispensados ou transferidos em 
uma CICOM para outra Instituição, ou de uma CICOM para outra Unidade dentro 
da PMAM. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise CICOMs 
Responsável 
pela informação 

CICOM 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Efetivo PC transferido do DP  

Descrição 
É o número total de policiais civis que são dispensados ou transferidos em um 
DP para outra Instituição, ou de um DP para outra Unidade dentro da PCAM. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DP 
Responsável 
pela informação 

DP 

    Identificação 



Bases conceituais e procedimentais da avaliação de desempenho das AISCs 

 
36 

Nome da 
Variável 

Efetivo PM transferido do CPA  

Descrição 
É o número total de policiais militares do CPA que são dispensados ou 
transferidos para outra Organização, ou de um CPA para outra Unidade dentro 
PMAM. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise AISCs 
Responsável 
pela informação 

CPA 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Energia DIP 

Descrição 
Descreve o valor do consumo mensal de energia elétrica, no DIP, fornecido pela 
concessionária. 

Unidade de 
medida 

Reais (R$) 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise Global 
Responsável 
pela informação 

DF/PMAM ; Setor Financeiro/PCAM 

    
  Identificação 

Nome da 
Variável 

Energia UPI-AISC 

Descrição 
Descreve o valor do consumo mensal de energia elétrica, na Unidade de Polícia 
Integrada-AISC, fornecido pela concessionária. 

Unidade de 
medida 

Reais (R$) 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise Global 
Responsável 
pela informação 

DF/PMAM ; Setor Financeiro/PCAM 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Estupro 

Descrição Número de crimes de estupro 
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP's 
Responsável 
pela informação 

SISP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Estupro de vulnerável 

Descrição Número de crimes de estupro, praticados contra menores de idade. 
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP's 
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Responsável 
pela informação 

SISP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Furto  

Descrição Número de crimes de furto. 
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP's 
Responsável 
pela informação 

SISP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Furto de coisa comum 

Descrição 
Número de crimes  que consiste em subtrair o condômino, co-herdeiro ou sócio, 
para si ou para outrem. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP's 
Responsável 
pela informação 

SISP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Homicídios consumados 

Descrição 
Número de ocorrências envolvendo pessoas mortas oriundas de crimes de 
homicídios. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP's 
Responsável 
pela informação 

SISP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Homicídios tentados 

Descrição 
Número de ocorrências de crimes que se pretendeu praticar o homicídio, mas 
dos atos do agente não resultou a morte da pretendida vítima. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP's 
Responsável 
pela informação 

SISP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Internet 3G  

Descrição Valor do consumo mensal de redes de acesso à Internet em alta velocidade. 
Unidade de 
medida 

Reais (R$) 

Frequência de Mensal 
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coleta 

Nível de análise Global 
Responsável 
pela informação 

Gerente SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Latrocínio 

Descrição Número de crimes de latrocínio. 
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP's 
Responsável 
pela informação 

SISP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Lesão corporal 

Descrição Número de crimes de lesão corporal de natureza leve à gravíssima. 
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP's 
Responsável 
pela informação 

SISP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Lesão corporal culposa de trânsito 

Descrição 
Número de crimes de lesão corporal decorrentes de  imprudência, negligência ou 
imperícia ocorridas no trânsito. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP's 
Responsável 
pela informação 

SISP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Lesão corporal seguida de morte 

Descrição 
Número de crimes de lesão corporal em que a morte foi consequência 
imprevisível e indesejada da ação do agente. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP's 
Responsável 
pela informação 

SISP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Link internet 

Descrição 
Estimativa do valor mensal gasto com o ponto instalado na unidade policial para 
o serviço de acesso a Internet. 

Unidade de Reais (R$) 
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medida 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP 
Responsável 
pela informação 

Gerente/SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Locação de frota  

Descrição É o custo (fixo/variável) mensal com os serviços de locação de veículos. 
Unidade de 
medida 

Reais (R$) 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise AISC's / Global 
Responsável 
pela informação 

Gerente SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Manutenção de motocicleta  

Descrição 
Valor gasto em viaturas (2 rodas) que submeteram-se a intervenção nos 
equipamentos, sistemas ou instalações visando mantê-las em condições de 
apresentação e funcionamento. 

Unidade de 
medida 

Reais (R$) 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise AISCs 
Responsável 
pela informação 

Gerente SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Manutenção de viaturas  

Descrição 
Valor gasto em viaturas (4 Rodas) que submeteram-se a intervenção nos 
equipamentos, sistemas ou instalações visando mantê-las em condições de 
apresentação e funcionamento. 

Unidade de 
medida 

Reais (R$) 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise AISCs 
Responsável 
pela informação 

Gerente SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Manutenção do SISP 

Descrição É o valor gasto com serviços para manter em funcionamento o SISP. 
Unidade de 
medida 

Reais (R$) 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise Global 
Responsável 
pela informação 

Gerente/SEARB 

    Identificação 

Nome da Manutenção predial  
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Variável 

Descrição 
Valor gasto em atividades, serviços, que visam assegurar as condições de 
segurança e conservação das edificações, resistindo ao uso e aos agentes que 
alteram suas propriedades técnicas iniciais.  

Unidade de 
medida 

Reais (R$) 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise AISC's 
Responsável 
pela informação 

Gerente SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de AISC's  

Descrição 
É o número total de Área Integrada de Segurança Cidadã existente no Estado do 
Amazonas. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise Global 
Responsável 
pela informação 

Gerente SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de armas apreendidas  

Descrição É o recolhimento de armas originadas em buscas ou em livre apresentação. 
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP's 
Responsável 
pela informação 

SISP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de atendimentos realizados no DIP  

Descrição 
É a soma de todos os serviços prestados pela delegacia integrada de polícia ao 
usuário. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP 
Responsável 
pela informação 

DP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de atendimentos realizados pelo 190  

Descrição 
É a soma mensal das chamadas recebidas pela central de atendimento 190 e 
despachadas para as guarnições da polícia militar, ou encaminhadas às 
unidades da polícia civil, dependendo da situação. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise Global 
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Responsável 
pela informação 

SISP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de chamados para o 190  

Descrição 
É o total mensal de ligações da população (usuário) por meio do número de 
emergência 190, excluindo “trote”. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise Global 
Responsável 
pela informação 

SISP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de chamadas para viatura PM e compartilhada com o 190  

Descrição 
É a média de chamadas pelo telefone funcional da viatura da Polícia Militar e 
informada ao Centro Integrado de Operações de Segurança – CIOPS, por meio 
do 190.  

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise AISC's/Global 
Responsável 
pela informação 

CIOPS 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de chamadas registradas  

Descrição 
Total de chamadas registradas (número de tentativas de chamadas + chamadas 
recebidas) através do número de emergência 190, incluindo "trote". 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise Global 
Responsável 
pela informação 

SISP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de chamados da viatura PM via rádio registrado pelo controlador 

Descrição 
É o número de chamados registrados em que o controlador do CIOPS contatou 
via rádio com a viatura e vice-versa. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP 
Responsável 
pela informação 

CICOM 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de CICOMs  

Descrição 
É o total de Companhias Interativas Comunitárias existentes no município de 
Manaus.  
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Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise AISC's 
Responsável 
pela informação 

SISP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de coletivos abordados 

Descrição 
É o número médio estimado de transporte coletivo em que o policial, visando a 
verifição, executou a abordagem. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP's 
Responsável 
pela informação 

CICOM 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de comunitários participantes dos PSPVD na CICOM 

Descrição 
É o número de comunitários do DIP, que por suas características 
sócioeconômicas participam dos projetos sociais de prevenção da violência e do 
delito, realizada pela CICOM. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP 
Responsável 
pela informação 

CICOM 

    
  Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de comunitários participantes dos PSPVD no DP 

Descrição 
É o número de comunitários do DIP, que por suas características 
sócioeconômicas participam dos projetos sociais de prevenção da violência e do 
delito, realizados pelo DIP. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP 
Responsável 
pela informação 

DP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de comunitários potenciais para participar do PSPVD na UPI-AISC 

Descrição 

É o número de comunitários das AISCs e seus DIPs que por suas características 
sócio-econômicas estão dentro do escopo dos projetos sociais de prevenção da 
violência e do delito, independentemente de terem sido participantes ou não 
destes. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 
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Nível de análise DIP 
Responsável 
pela informação 

CPA; Seccional 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de comunitários potenciais para capacitação de PSPVD na AISC  

Descrição 
É o número de comunitários das AISCs e seus DIPs que por suas características 
sócio-econômicas podem ou devem ser capacitados para os projetos sociais de 
prevenção da violência e do delito, sendo participantes ou não destes. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise AISC 
Responsável 
pela informação 

CPA; Seccional 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de comunitários participantes dos PSPVD no DIP 

Descrição 
É o número de comunitários das AISCs e seus DIPs que por suas características 
sócio-econômicas participam dos projetos sociais de prevenção da violência e do 
delito. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DP 
Responsável 
pela informação 

CICOM; DP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de CPA's 

Descrição 
É o total de Comandos de Policiamentos de Área ou Áreas Integradas de 
Segurança Cidadã, existentes no município de Manaus.  

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise AISC's 
Responsável 
pela informação 

SISP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de DIP's 

Descrição 
É o somatório de todos os Distritos Integrados de Polícia, no município de 
Manaus. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise AISC's 
Responsável 
pela informação 

SISP 

    
  Identificação 

Nome da Número de domicílios do Setor 
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Variável 

Descrição É a média do número de residências existentes por Setor de Atuação. 
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise Setor 
Responsável 
pela informação 

Gerente/SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de domicílios do Setor do DIP 

Descrição É a média do número de residências existentes por Setor de Atuação do DIP. 
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise Setor 
Responsável 
pela informação 

Gerente/SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de domicílios do Setor dos DIPs 

Descrição 
É a média do número de residências existentes por Setor de Atuação, 
considerando a soma de todos os DIPs da AISC. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise Setor 
Responsável 
pela informação 

Gerente/SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de domicílios residenciais 

Descrição É o número de domicílios residenciais existentes no Setor. 
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise AISC's 
Responsável 
pela informação 

SISP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de estabelecimentos comerciais  

Descrição É o número de estabelecimentos comerciais existentes no Setor. 
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP's 
Responsável 
pela informação 

Gerente SEARB 

    Identificação 

Nome da Número de estabelecimentos comerciais abordados 
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Variável 

Descrição 
É o número médio estimado de edificações (estabelecimentos comerciais) em 
que o policial, visando a verifição, executou a abordagem. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP's 
Responsável 
pela informação 

CICOM 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de estabelecimentos de ensino cadastrados no setor 

Descrição 
É o somatório de Unidades de Ensino (público e particular) existentes por setor 
de atuação das Polícias Civil e Militar. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise Setor 
Responsável 
pela informação 

Gerente SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de habitantes residentes no DIP  

Descrição É a população pertencente a área de atuação do DIP. 
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise DIP's 
Responsável 
pela informação 

Gerente SEARB 

  
   Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de habitantes residentes no Setor 

Descrição É a população pertencente a área de atuação do Setor 
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise Setor 
Responsável 
pela informação 

Gerente SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de horas de patrulhamento ordinário programado no Setor 

Descrição 
Total dos períodos (jornada) de patrulhamento ordinário mensal  programado 
(realizado + não realizado) no setor. 

Unidade de 
medida 

Horas 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP 
Responsável 
pela informação 

CICOM 



Bases conceituais e procedimentais da avaliação de desempenho das AISCs 

 
46 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de horas de patrulhamento programado extraordinário no DIP 

Descrição 
Total dos períodos (jornada) de patrulhamento ordinário mensal  programado 
(realizado + não realizado) pelo DIP. 

Unidade de 
medida 

Horas 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP 
Responsável 
pela informação 

CICOM 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de horas de patrulhamento ordinário realizado no setor 

Descrição 
Total dos períodos (jornada) de patrulhamento ordinário mensal  realizado no 
setor. 

Unidade de 
medida 

Horas 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP's 
Responsável 
pela informação 

CICOM 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de IP concluídos com autoria no DIP 

Descrição É o total de Inquéritos Policiais concluídos com autoria do DIP. 
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP 
Responsável 
pela informação 

DP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de IP concluídos com autoria nos DIP's da AISC 

Descrição 
É o total de Inquéritos Policiais concluídos com autoria, considerando a soma 
dos DIP's da AISC. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise AISC 
Responsável 
pela informação 

DP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de IP concluídos com autoria nos DIPs do Município 

Descrição 
É o total de Inquéritos Policiais concluídos com autoria, considerando a soma 
dos DIP's do município. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 
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Nível de análise Município 
Responsável 
pela informação 

DP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de IP concluídos com autoria nas UPI- AISC 

Descrição É o total de Inquéritos Policiais concluídos com autoria da AISC. 
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise AISC 
Responsável 
pela informação 

Seccional 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de IP concluídos com autoria nos DIPs do Estado  

Descrição 
É o total de Inquéritos Policiais concluídos com autoria, considerando a soma 
dos DIPs do Estado. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIPs/Estado 
Responsável 
pela informação 

Seccional 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de IP concluídos com autoria nas UPI-AISC do Estado  

Descrição 
É o total de inquéritos policiais concluídos com autoria, considerando a soma das 
AISC's do Estado. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise AISC's/Estado 
Responsável 
pela informação 

Seccional 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de IP instaurados no DIP 

Descrição É o total de Inquéritos Policiais instaurados no DIP. 
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP 
Responsável 
pela informação 

DP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de Kits motociclista distribuidos na CICOM 

Descrição 
Total de kits destinados para utilização nos serviços com motocicletas, 
fornecidos para a CICOM. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 
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Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise CICOM 
Responsável 
pela informação 

Gerente SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de KTO coletivos distribuidos na CICOM 

Descrição 
Total de kits táticos operacionais para emprego de uso coletivo, fornecidos para 
a CICOM 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise CICOM 
Responsável 
pela informação 

Gerente SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de KTO individuais distribuidos na CICOM 

Descrição 
Total de kits táticos operacionais para emprego de uso individual, fornecidos 
para a CICOM. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise CICOM 
Responsável 
pela informação 

Gerente SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de KTO individuais distribuidos no CPA 

Descrição 
Total de kits táticos operacionais para emprego de uso individual, fornecidos 
para o CPA. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise CPA 
Responsável 
pela informação 

Gerente SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de KTO individuais distribuídos no DP 

Descrição 
Total de kits táticos operacionais para emprego de uso individual, fornecidos 
para o DP. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise DP 
Responsável 
pela informação 

Gerente SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de KTO individuais distribuidos na Seccional 
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Descrição 
Total de kits táticos operacionais para emprego de uso individual, fornecidos 
para a Seccional. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise Seccional 
Responsável 
pela informação 

Gerente SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de mandados Cumpridos  

Descrição 
Total de cumprimento de mandado (de prisão, de intimação, de busca e 
apreensão etc.) 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP's 
Responsável 
pela informação 

CICOM; DP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de Mandados pedidos 

Descrição Total de mandados expedidos (cumpridos e os não cumpridos) 
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP's 
Responsável 
pela informação 

CICOM; DP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de Municípios atendidos 

Descrição 
É a soma de Municípios do Estado do Amazonas que receberam o Programa ou 
projeto.  

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise Município 
Responsável 
pela informação 

Gerente SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de Ocorrências atendidas pela viatura  

Descrição 
Média dos atendimentos das ocorrências em que foi solicitado o deslocamento 
de viaturas ou ainda quando a viatura em patrulhamento, o cidadão a acionou. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP 
Responsável 
pela informação 

SISP 

  



Bases conceituais e procedimentais da avaliação de desempenho das AISCs 

 
50 

  Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de ocorrências registradas 

Descrição O total de ocorrências registradas pelo controlador no CIOPS. 
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise Global 
Responsável 
pela informação 

SISP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de ocorrências típicas do DIP 

Descrição 
É o número de ocorrências criminais, contravenções ou infrações registradas 
nos DIPs por meio de “Boletim de Ocorrência Típica – BO”. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP 
Responsável 
pela informação 

SISP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de operações integradas realizadas pelo DIP 

Descrição 
É o total das operações integradas realizadas pela Unidade de Polícia Integrada 
do DIP. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP 
Responsável 
pela informação 

CICOM; DP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de operações integradas realizadas pela UPI-AISC 

Descrição 
É soma de todas as operações integradas realizadas pelas Unidades de Polícia 
Integradas UPI-AISC. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise AISC 
Responsável 
pela informação 

CPA; Seccional 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de operações realizadas pela PC 

Descrição 
É o total de operações policiais realizadas pela Polícia Civil, desconsiderando as 
operações integradas/conjuntas. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 
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Nível de análise DIP 
Responsável 
pela informação 

DP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de palestras realizadas no DIP  

Descrição Total de palestras realizadas pela Polícia Civil e Polícia Militar no DIP. 
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP's 
Responsável 
pela informação 

CICOM; DP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de palestras realizadas na UPI-AISC  

Descrição Total de palestras realizadas na Unidade de Polícia Integrada-AISC. 
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise AISC's 
Responsável 
pela informação 

CPA; Seccional 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de palestras realizadas pela PM no Setor 

Descrição Total de palestras realizadas pela Polícia Militar no Setor de atuação. 
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise Setor/DIP 
Responsável 
pela informação 

CICOM 

    
  Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de palestras realizadas pela PC no DIP 

Descrição Total de palestras realizadas pela Polícia Civil no DIP de atuação. 
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP 
Responsável 
pela informação 

DP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Números de parceiros treinados na UPI-AISC 

Descrição 
É o número de parceiros integrantes de outros programas e projetos 
relacionados com a segurança pública das Unidades de Polícia Integradas-
AISCs que foram ou estão sendo treinados pelo Programa. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 
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Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise AISC 
Responsável 
pela informação 

Gerente/SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Números de parceiros existentes na AISC 

Descrição 
É o número de parceiros integrantes de outros programas e projetos 
relacionados com a segurança pública das AISCs. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise AISC 
Responsável 
pela informação 

Gerente/SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de pessoas abordadas 

Descrição 
É o número médio estimado de pessoas em que o policial, visando a verifição, 
executou a abordagem. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP's 
Responsável 
pela informação 

CICOM 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de pessoas mortas durante ação policial 

Descrição 
É o total de pessoas que foram a óbito durante ocorrência em que a polícia 
interveio. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP 
Responsável 
pela informação 

SISP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de policiais PC capacitados no DP. 

Descrição 
Quantidade de policiais civis, pertencentes ao DP, que receberam a Capacitação 
Continuada do Programa ou projeto. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise DIP 
Responsável 
pela informação 

DP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de policiais PC capacitados na Seccional  
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Descrição 
Quantidade de policiais civis, pertencentes ao Seccional, que receberam a 
Capacitação Continuada do Programa ou projeto. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise Seccional 
Responsável 
pela informação 

Seccional 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de policiais PC capacitados nos DPs  

Descrição 
Somatório da Quantidade de policiais civis, pertencentes aos DP's da AISC, que 
receberam a Capacitação Continuada do Programa ou projeto. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise AISC 
Responsável 
pela informação 

Gerência/SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de policiais PM capacitados na CICOM  

Descrição 
Quantidade de policiais militares, pertencentes a CICOM, que receberam a 
Capacitação Continuada do Programa ou projeto. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise CICOM 
Responsável 
pela informação 

CICOM 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de policiais PM capacitados no CPA  

Descrição 
Quantidade de policiais militares, pertencentes ao CPA, que receberam a 
Capacitação Continuada do Programa ou projeto. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise CPA 
Responsável 
pela informação 

CPA 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de policiais PM capacitados nas CICOMs  

Descrição 
Somatório das Quantidades de policiais militares, pertencentes às CICOM's da 
AISC, que receberam a Capacitação Continuada do Programa ou projeto. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise AISC's 
Responsável Gerência/SEARB 
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pela informação 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de prédios públicos 

Descrição É o número de prédios públicos existentes no Setor. 
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise AISC's 
Responsável 
pela informação 

Gerência/SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de Reenvio de IP Baixados 

Descrição Total reenvios de inquéritos policiais baixados 
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP 
Responsável 
pela informação 

CICOM; DP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de reuniões comunitárias integradas programadas para o DIP 

Descrição 
Total de reuniões com líderes comunitários e/ou associações comunitárias 
integradas programadas (realizadas e não realizadas) pela Polícia Civil e Militar 
da UPI. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP 
Responsável 
pela informação 

CICOM; DP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de reuniões integradas realizadas pelo DIP. 

Descrição 
Total de reuniões integradas realizadas pela Unidade de Polícia Integrada do 
DIP. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP 
Responsável 
pela informação 

CICOM; DP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de reuniões integradas realizadas pela UPI-AISC. 

Descrição 
É a soma das reuniões integradas realizadas pela Unidade de Polícia Integrada 
UPI-AISC. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluta 

Frequência de Mensal 
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coleta 

Nível de análise AISC 
Responsável 
pela informação 

CPA; Seccional 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de reuniões integradas realizadas pela PC no DIP 

Descrição 
Total de reuniões com líderes comunitários e/ou associações comunitárias 
realizadas pela PC no DIP 

Unidade de 
medida 

Valor absoluta 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise AISC 
Responsável 
pela informação 

PC 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de reuniões integradas realizadas pela PM no DIP 

Descrição 
Total de reuniões com líderes comunitários e/ou associações comunitárias 
realizadas pela PM no DIP 

Unidade de 
medida 

Valor absoluta 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise AISC 
Responsável 
pela informação 

PM 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de rondas escolares realizadas no Setor 

Descrição 
Média da frequência de patrulhamento específico realizado em áreas escolares 
do Setor de atuação da Unidade. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise Setor 
Responsável 
pela informação 

CICOM 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de Seccionais 

Descrição É o total de Seccionais, existentes no município de Manaus. 
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise Seccionais 
Responsável 
pela informação 

SISP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de Setores 

Descrição É a soma do número de setores existentes no DIP 
Unidade de Valor absoluto 
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medida 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise Setor 
Responsável 
pela informação 

SISP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de TCO Instaurados 

Descrição É o total de Termos Circunstanciados de Ocorrências instaurados no DIP. 
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP 
Responsável 
pela informação 

DP 

    
  Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de telefonemas recebidos pela viatura  

Descrição Número de telefonemas realizados pelo cidadão para a viatura.  
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise Município 
Responsável 
pela informação 

Gerente/SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de tentativas de conexão da operadora para a central telefônica do 
CIOPS  

Descrição 
É o número de chamadas telefônicas registradas na operadora para a central 
telefônica do CIOPS, independentemente de ter havido ou não a conexão dessa 
chamada entre a operadora e a central telefônica do CIOPs. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise Município 
Responsável 
pela informação 

Gerente/SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de veículos abordados 

Descrição 
É o número médio estimado de veículos (2 e 4 rodas) em que o policial, visando 
a verifição, executou a abordagem. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP's 
Responsável 
pela informação 

CICOM 

    Identificação 

Nome da Número de veículos apreendidos 
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Variável 

Descrição Total de veículos apreendidos  por meio de operação ou patrulhamento. 
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise Global 
Responsável 
pela informação 

SISP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de visitas comunitárias realizadas pela PM nos DIP's 

Descrição 
Frequência mensal de visitas à comunidade por policiais militares pertencentes 
ao DIP. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP 
Responsável 
pela informação 

CICOM 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de visitas comunitárias realizadas pela PM no Setor do DIP. 

Descrição 
Freqüência mensal de visitas à comunidade por policiais militares na área 
setorizada. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise CICOM 
Responsável 
pela informação 

CICOM 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de visitas solidárias Integradas realizadas pelo DIP 

Descrição 
Freqüência mensal de visitas solidárias por policiais militares e civis 
pertencentes a Unidade Policial Integrada do DIP. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise UPI 
Responsável 
pela informação 

CICOM; DP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de Vtr Fluvial disponíveis no DIP  

Descrição 
Total de viatura fluvial em pronto estado de uso, excluindo-se as que se 
encontram em manutenção. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP's 
Responsável CICOM; DP 
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pela informação 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de Vtr Fluvial Distribuídas no DIP  

Descrição Total de Viatura Fluvial alocada no DIP. 
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise DIP's 
Responsável 
pela informação 

Gerente SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de Vtr Plataforma na CICOM 

Descrição 
Número de viaturas existentes na CICOM, com tecnologia embarcada, 
considerando o pleno funcionamento dos equipamentos. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP 
Responsável 
pela informação 

Gerente/SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de VTR (2 rodas) PM disponíveis no CPA 

Descrição É a viatura (2 rodas) distribuída que está em condições de uso no CPA. 
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise CPA 
Responsável 
pela informação 

CPA 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de Vtrs (2 rodas) PC disponíveis na Seccional 

Descrição É a viatura (2 rodas) distribuída que está em condições de uso na Seccional. 
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise Seccional 
Responsável 
pela informação 

Seccional 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de Vtrs (2 rodas) PM disponíveis na CICOM 

Descrição É a viatura (2 rodas) distribuída que está em condições de uso na CICOM. 
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise Setor 
Responsável CICOM 
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pela informação 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de Vtrs (2 rodas) PC disponíveis no DP 

Descrição É a viatura (2 rodas) distribuída que está em condições de uso no DP. 
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise Setor 
Responsável 
pela informação 

DP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de Vtr (2 rodas) PC distribuídas na Seccional 

Descrição 
É a viatura (2 rodas) distribuída para a Seccional, independentemente de estar 
ou não em condições de uso, mesmo em destino ignorado.  

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise CICOM 
Responsável 
pela informação 

Gerente/SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de Vtr (2 rodas) PC distribuídas no DP 

Descrição 
É a viatura (2 rodas) distribuída para o DP, independentemente de estar ou não 
em condições de uso, mesmo em destino ignorado.  

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise CICOM 
Responsável 
pela informação 

Gerente/SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de Vtr (2 rodas) PM distribuídas no CPA 

Descrição 
É a viatura (2 rodas) distribuída para o CPA, independentemente de estar ou não 
em condições de uso, mesmo em destino ignorado.  

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise CICOM 
Responsável 
pela informação 

Gerente/SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de Vtr (2 rodas) PM distribuídas na CICOM 

Descrição 
É a viatura (2 rodas) distribuída para o CICOM, independentemente de estar ou 
não em condições de uso, mesmo em destino ignorado.  

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de Mensal 
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coleta 

Nível de análise CICOM 
Responsável 
pela informação 

Gerente/SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de Vtr (2 rodas) PM distribuídas no Setor 

Descrição 
É a viatura (2 rodas) distribuída para atuar no Setor, independentemente de 
estar ou não em condições de uso, mesmo em destino ignorado.  

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise CICOM 
Responsável 
pela informação 

CICOM 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de Vtr (4 rodas) PM disponiveis no CPA 

Descrição É a viatura (4 rodas) distribuída que está em condições de uso no CPA. 
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise Setor 
Responsável 
pela informação 

CPA 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de Vtr (4 rodas) PM distribuídas na CICOM 

Descrição 
É a viatura (4 rodas) distribuída para a CICOM, independentemente de estar ou 
não em condições de uso, mesmo em destino ignorado.  

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise CICOM 
Responsável 
pela informação 

Gerente/SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de Vtr (4 rodas) PM distribuídas no Setor 

Descrição 
É a viatura (4 rodas) distribuída para atuar no Setor, independentemente de 
estar ou não em condições de uso, mesmo em destino ignorado.  

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise CICOM 
Responsável 
pela informação 

Gerente/SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de Vtrs (4 rodas) PC disponíveis na Seccional 

Descrição É a viatura (4 rodas) distribuída que está em condições de uso na Seccional. 
Unidade de Valor absoluto 
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medida 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise Global 
Responsável 
pela informação 

Seccional 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de Vtrs (4 rodas) PM disponíveis na CICOM 

Descrição É a viatura (4 rodas) distribuída que está em condições de uso na  CICOM. 
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise Setor 
Responsável 
pela informação 

CICOM 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de Vtrs (4 rodas) PC disponíveis no DP 

Descrição É a viatura (4 rodas) distribuída que está em condições de uso no DP. 
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise Setor 
Responsável 
pela informação 

DP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de Vtr (4 rodas) PC distribuídas no DP 

Descrição 
É a viatura (4 rodas) distribuída para a DP, independentemente de estar ou não 
em condições de uso, mesmo em destino ignorado.  

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise CICOM 
Responsável 
pela informação 

Gerente/SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de Vtr (4 rodas) PM distribuídas no CPA 

Descrição 
É a viatura (4 rodas) distribuída para o CPA, independentemente de estar ou não 
em condições de uso, mesmo em destino ignorado.  

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise CICOM 
Responsável 
pela informação 

Gerente/SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Número de Vtr (4 rodas) PC distribuídas na Seccional 

Descrição É a viatura (4 rodas) distribuída para a Seccional, independentemente de estar 
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ou não em condições de uso, mesmo em destino ignorado.  
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise CICOM 
Responsável 
pela informação 

Gerente/SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Números de telefonemas atendidos pela VTR PM 

Descrição 
É a média de chamadas atendidas através do telefone institucional móvel da 
viatura da CICOM. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP's/AISC's 
Responsável 
pela informação 

CICOM 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Pessoal PC no DP 

Descrição 
Valor estimado da soma das folhas de pagamentos (contracheques) do efetivo 
distribuído (operacional e adminstrativo) do DP. 

Unidade de 
medida 

Reais (R$) 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP/AISC 
Responsável 
pela informação 

Diretoria Pessoal/PCAM 

    
  Identificação 

Nome da 
Variável 

Pessoal PC na Seccional 

Descrição 
Valor estimado da soma das folhas de pagamentos (contracheques) do efetivo 
distribuído (operacional e adminstrativo) da Seccional. 

Unidade de 
medida 

Reais (R$) 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP/AISC 
Responsável 
pela informação 

Diretoria Pessoal/PCAM 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Pessoal PM na CICOM 

Descrição 
Valor estimado da soma das folhas de pagamentos (contracheques) do efetivo 
(operacional e administrativo) da CICOM. 

Unidade de 
medida 

Reais (R$) 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP/AISC 
Responsável DPA/PM 
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pela informação 

    
  Identificação 

Nome da 
Variável 

Pessoal PM no CPA 

Descrição 
Valor estimado da soma das folhas de pagamentos (contracheques) do efetivo 
(operacional e administrativo) do CPA. 

Unidade de 
medida 

Reais (R$) 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP/AISC 
Responsável 
pela informação 

DPA/PM 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

População flutuante 

Descrição É a população flutuante (média) do setor 
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise AISC's 
Responsável 
pela informação 

Gerência/SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

População residente no Município 

Descrição É a população pertencente no Município. 
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise Município 
Responsável 
pela informação 

Gerente SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Quantidade de entorpecentes apreendidos  

Descrição É a quantidade de apreensão de entorpecentes. 
Unidade de 
medida 

Kg 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP's 
Responsável 
pela informação 

DP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Quantidade de VTR com disponibilidade de conexão 3G  

Descrição 
Total de viaturas existentes com disponibilidade (funcionamento) de serviços de 
conectividade sem fio para acesso a internet. 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 
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Nível de análise DIP's/AISC's 
Responsável 
pela informação 

Gerente SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Quantidade de VTR com número máximo de dias de defasagem de backup 

Descrição 
É a quantidade de viaturas que ultrapassaram o período máximo sem o receber 
o suporte técnico (renovação de licenças atuais e/ou aquisição de novas licenças 
da solução de backup). 

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP's/AISC's 
Responsável 
pela informação 

Gerente SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Roubo 

Descrição Número de crimes de roubo. 
Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP's 
Responsável 
pela informação 

SISP 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Serviço de impressão  

Descrição 
Valor total gasto com serviços de impressão  terceirizados, que englobam desde 
a instalação de impressoras até o fornecimento dos suprimentos. 

Unidade de 
medida 

Reais (R$) 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise AISC's 
Responsável 
pela informação 

Gerente SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Serviço de radiocomunicação DIP 

Descrição 
Valor total gasto com serviços de radiocomunicação (novas aquisições, 
manutenção etc). 

Unidade de 
medida 

Reais (R$) 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise AISC's 
Responsável 
pela informação 

Gerente/SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Serviço de radiocomunicação UPI-AISC 

Descrição 
Valor total gasto com serviços de radiocomunicação (novas aquisições, 
manutenção etc). 
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Unidade de 
medida 

Reais (R$) 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise DIP 
Responsável 
pela informação 

Gerente/SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Telefone DIP 

Descrição Valor gasto com a utilização dos serviços de telefonia (móvel/fixo). 
Unidade de 
medida 

Reais (R$) 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP's/AISC's/Global 
Responsável 
pela informação 

DF/PMAM; DF/PC 

    
  Identificação 

Nome da 
Variável 

Telefone UPI-AISC 

Descrição Valor gasto com a utilização dos serviços de telefonia (móvel/fixo). 
Unidade de 
medida 

Reais (R$) 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP's/AISC's/Global 
Responsável 
pela informação 

DF/PMAM; DF/PC 

    
  Identificação 

Nome da 
Variável 

Total de VTR com tecnologia embarcada no DIP 

Descrição 
Total de viaturas policiais que dispõem de tecnologia embarcada, considerando 
o pleno funcionamento dos equipamentos.  

Unidade de 
medida 

Valor absoluto 

Frequência de 
coleta 

Mensal 

Nível de análise DIP/Município 
Responsável 
pela informação 

Gerente/SEARB 

    Identificação 

Nome da 
Variável 

Valor executado com custeio 

Descrição 
A soma dos valores oriundos da(s) verba(s) consignada(s) em orçamento 
público, ou em crédito adicional, que foram utilizados com manutenção. 

Unidade de 
medida 

Reais (R$) 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise Estadual 
Responsável 
pela informação 

Gerente/SEARB 

    Identificação 
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Nome da 
Variável 

Valor executado com investimento 

Descrição 
A soma dos valores oriundos da(s) verba(s) consignada(s) em orçamento 
público, ou em crédito adicional, que foram utilizados para investimento. 

Unidade de 
medida 

Reais (R$) 

Frequência de 
coleta 

Eventual 

Nível de análise Estadual 
Responsável 
pela informação 

Gerente/SEARB 
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