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1) FABIANO RIZZATTI TONIAZZO - Diretoria de Polícia do Interior; 2) MARIA CAROLINA MILANI CALDAS
SARTOR - Corregedoria da Polícia Civil; 3) ELIANE MARCIA CHAVES - Diretoria de Polícia da Grande Florianópolis;
4) ALFREDO JOSÉ BALLSTAEDT - Academia da Polícia Civil; 5) RICARDO LEMOS THOMÉ - Assessoria Jurídica;
6) ESTER FERNANDA COELHO - Delegada-Geral Adjunta; 7) PAULO NORBERTO KOERICH - DelegadoGeral; 8) VALÉRIO ALVES DE BRITO - Diretoria de Administração e Finanças; 9) ALFEU ORBEN - Diretoria de
Inteligência; 10) LUIS FELIPE DEL SOLAR FUENTES - Diretoria Estadual de Investigações Criminais

PALAVRA
DO
GOVERNADOR
2019 tem sido um ano importante para a história da segurança pública de Santa Catarina. Integração de
forças, foco em inteligência, uso de novas tecnologias e reforço de efetivo têm contribuído para consolidar o
estado como um dos mais seguros do Brasil.
Em janeiro, quando criamos o Colegiado Superior de Segurança Pública propondo uma atuação estratégica
entre os diferentes atores da segurança pública, não poderíamos imaginar que bastariam poucos meses para
que servisse de exemplo e referência a outros entes federativos. Representantes de governos estaduais nos
procuram para conhecer o modelo e replicar em seus próprios estados.
É importante ressaltar que nesse novo formato do Colegiado Superior, a independência e autonomia
das instituições permanece, ao mesmo tempo em que elas atuam de forma conjunta no planejamento e
estabelecimento de metas e diretrizes. Com isso, todas assumem papel de destaque conforme suas linhas de
atuação.
A Polícia Civil, com isso, passou a ter sua importância reconhecida, comprovando o quão relevante é o papel
da polícia judiciária para todo o ciclo positivo da segurança pública. Ao mesmo tempo em que os índices
de criminalidade caem, avançam os de resolutividade dos casos investigados em Santa Catarina, um dos
melhores do Brasil. Fruto do trabalho altamente qualificado dos nossos policiais civis, sejam delegados,
agentes, escrivães ou psicólogos.
Os resultados positivos também se devem aos movimentos internos de qualificação, planejamento
e modernização, contribuindo para tornar a atuação mais assertiva e resolutiva. É o que se afigura,
exemplarmente, com este Planejamento Estratégico da Polícia Civil de Santa Catarina, um trabalho em
contínuo aprimoramento, que traz os conceitos, rumos e estratégias institucionais a serem colocados em
prática ao longo dos próximos anos.
O objetivo é claro: atingir o grau de excelência técnica, estratégica e humana nos trabalhos investigativos
no território catarinense e, com isso, atuar eficazmente para garantir um estado mais seguro.
É mais um passo na direção do modelo de Estado que buscamos: eficaz, qualificado, inovador e preparado
para prestar serviços cada vez melhores à população.
Boa leitura!

Carlos Moisés da Silva

Governador do Estado de Santa Catarina

PALAVRA
DO
DELEGADO
GERAL
Uma democracia saudável apreende a sensação
de segurança com seus olhos e carrega em sua
alma o verdadeiro sentimento de justiça.
A Polícia Civil de Santa Catarina firma,
através deste Planejamento Estratégico, o
compromisso do continuado enfrentamento à
criminalidade, reconhecendo possibilidades
realistas e executando ações direcionadas à
atividade policial judiciária, por meio da gestão
ágil da investigação criminal, da inteligência
policial e da fiscalização, visando entregar ao
cidadão catarinense um cenário social onde
impunidade e desrespeito sejam, em cada novo
momento, distantes marcas no passado.
Ao refletir sobre a integralidade dos processos,
refletimos também sobre a integração do corpo
policial civil e passamos a buscar, constantemente,
a eficiência e melhoramento contínuos, em cada
ação, aumentando, assim, a disponibilidade de

recursos e de tempo, qualificando nossos serviços aos
cidadãos e entregas diretas ao Poder Judiciário.
A execução e a disseminação de nosso Planejamento
Estratégico são compromissos para que, totalmente
integrados, possamos servir cada vez mais e melhor
à sociedade catarinense, de forma transparente e
alinhada aos objetivos certos, bem como reforçar a
Polícia Civil em efetiva ação.
As portas e janelas de nossas delegacias abrem-se aos
revigorantes ventos que vêm do futuro e, apoiados
sobre os valores dos bravos que nos precederam,
nesses 207 anos de história, faremos o nosso melhor
para que outros recebam a Justiça e o Respeito.
Aos bravos Policiais Civis catarinenses - Convocovos à missão!
O desafio nunca foi fácil, porém, nunca tão possível
quanto agora. A Polícia Civil somos todos nós!
Juntos somos fortes; unidos imbatíveis!

Paulo Norberto Koerich
Delegado-Geral

Foto: acervo da DPCo de Ibirama.

NOSSA
HISTÓRIA

Solenidade de entrega de viaturas na
Delegacia de Polícia da Comarca de
Ibirama em 1999.

A criação da Polícia Civil de Santa Catarina tem como origem a data de 29 de julho de 1812. Esse
marco coincide com a nomeação do desembargador Francisco Lourenço de Almeida para o cargo
de “intendente geral de polícia” da capitania de Santa Catarina. Ele exercia o ofício com poderes
judicial, policial e administrativo. A sua investidura na “intendência” é considerada como o marco
da criação do Tribunal de Justiça e da Polícia Civil de Santa Catarina.
Naquela época, a intendência geral de polícia foi instalada no prédio da antiga Câmara de
Vereadores de Desterro (em frente à atual Praça Quinze, centro da capital), com atribuições
para apurar delitos e deflagrar procedimentos investigatórios e judiciais por meio de “denúncia”,
“querela” e “devassa”.

O cargo de delegado e subdelegado surgiu da necessidade do “intendente geral de polícia” do
reino delegar competências país afora. O código de processo criminal do império, de 1832, criou
nas províncias as “chefias de polícia”, surgindo, então, o “juizado de paz”, os cargos de “escrivão
de paz” e de “inspetor de quarteirão”.
O comando da instituição é denominado de Delegacia-Geral desde 1991. Atualmente, são 3.447
policiais civis, 441 unidades policiais, incluindo a ACADEPOL, a Gerência de Jogos e Diversões
e de Produtos Controlados, as delegacias em todo o Estado e também a administração da própria
Polícia Civil.
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1 - Prédio da 5ª Delegacia de Polícia da Capital, bairro Agronômica, Florianópolis, em 1995;
2 - Delegado Renato Hendges em uma viatura Fusca, anos 70, séc. XX;
3 - Aula de armamento e tiro prático policial, terreno as margens da BR-101, Florianópolis, turma de 1989;
4 - Solenidade de Formatura de Policiais Civis da turma de 1998, na ACADEPOL, em Canasvieiras, Florianópolis, com a presença da
Secretária de Segurança Pública, Delegada de Polícia Lúcia Maria Stefanovich;
5 - Aula de defesa pessoal na ACADEPOL, bairro Canasvieiras, Florianópolis, turma de 1995.

Fotos 1 e 3: Francisco Wollinger Neto; Foto 2: Márcia Rejane Hendges; Foto 4: Maria da Graça Perico; Foto 5: Murilo Otávio Rosa.

Cabe à Polícia Civil, como função primordial, exercer as atividades de polícia judiciária e apurar as
infrações penais no âmbito do território estadual, bem como atuar em atividades de fiscalização.
Desde a sua criação, a Polícia Civil de Santa Catarina passou por diversos momentos importantes
que realçam sua constante evolução e compromisso com a sociedade catarinense.

LINHA
DO TEMPO
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1808
Criação da “Intendência-Geral de Polícia”
1810 - Criação dos primeiros cargos policiais
civis no Brasil - Comissários de Polícia
1812 - Criação da PCSC
1832 - Código de Processo Criminal do Império
1841 - Extinção da “Intendência-Geral” e criação das “Chefias de
Polícia” (atual Secretaria de Segurança Pública)
1919 - Criação da “Delegacia Auxiliar”, atualmente denominada de
Delegacia-Geral da Polícia Civil
Reorganização da Polícia Civil e divisão do Estado em sete
regiões policiais (Lei n. 1.297/1919)
1960 - Criação da “Polinter” (Polícia Interestadual), primeira Delegacia
Especializada no Estado de Santa Catarina
1964 - Criação da carreira de Delegado de Polícia Civil
Instituída a “Escola de Polícia”, atual ACADEPOL
1970 - Criação da carreira de Escrivão de Polícia Civil
1976 - Primeiro Estatuto da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina (Lei n. 5.267/1976)
1985 - Criação da 1ª DPCAMI de SC na cidade de Florianópolis e 2ª do Brasil
Criação da carreira de Psicólogos Policiais Civis
1986 - Estatuto da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina (Lei n. 6.843/1986)
1989/90 - Substituição da frota de veículos de Fusca para Opala
1990 - Realização do 1º Encontro da Mulher Policial Civil catarinense
1991 - Transferência sede da ACADEPOL de Coqueiros para Canasvieiras
1994 - Divisão Territorial de Polícia Judiciária aprovada por meio do Decreto n. 4.196/1994
Cartórios e plantão com computadores
1996 - Instalação de internet nas delegacias
1997 - Pesquisa Fragmentada na Investigação
1998 - Lançamento do BO Informatizado
Criação do Disque-Denúncia
Migração do revolver calibre .38spl para a pistola .40 s&w, sendo a primeira
polícia estadual a possuir o referido armamento
1999 - Criação da Rede Interna da PC
2001 - Criação das Divisões de Investigações Criminais - “DICs” (Portaria n. 05/SSP/DGPC/01)

2019

2004 - Criação do Fundo de Melhoria da Polícia Civil
Criação do Serviço Aeropolicial
2009 - Carreiras de Investigador Policial, Escrevente, Comissário de Polícia e Inspetor de Polícia
foram compactadas e atualizadas como Agente de Polícia Civil
2010 - Realizada a primeira licitação internacional da PCSC/aquisição dos fuzis
2017 - Início da primeira pós-graduação da ACADEPOL/Latu sensu
2018 - Lançamento do programa PC por Elas

Divulgação do Planejamento Estratégico Institucional

CONSTRUÇÃO
DO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
Influente no desdobramento de ações priorizadas pelos objetivos estruturantes de uma instituição,
o Planejamento Estratégico aqui apresentado visa contribuir como um impulsionador de
desempenho da Polícia Civil de Santa Catarina - PCSC. Foi construído de forma combinada à
metodologia Balanced Scorecard (BSC), possibilitando a correlação de causa e efeito entre os
objetivos estratégicos e, ainda, a mensuração de performance e do atingimento de metas.
A fim de desenvolver políticas institucionais que orientem estrategicamente os rumos da Polícia
Civil, alinhadas às diretrizes estaduais e nacionais relacionadas, percebeu-se a necessidade de
documentar os parâmetros dentro dos quais as ações devem se desenvolver. Para a definição
da construção dos valores, missão e visão de futuro da instituição, foram realizadas pesquisas
tanto em materiais oriundos das consultorias realizadas pelo Programa de Pós-graduação em
Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina junto à

Academia de Polícia Civil – ACADEPOL, quanto em planejamentos anteriores realizados pelos
policiais da própria Delegacia-Geral e definições que constam no site da PCSC.
Coletivamente, em conjunto com os professores do curso de pós-graduação da ACADEPOL,
desenvolveu-se a matriz de forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, definida como Matriz
SWOT. Construídas estas definições, foram realizadas diversas reuniões junto às diretorias e ao
Delegado-Geral para validação dos direcionamentos atribuídos, uma vez que as variáveis, metas
e indicadores, que constituem, em maior detalhamento o Plano Estratégico institucional, são
elaborados a partir de tais insumos. Em paralelo a esse fechamento, há de se destacar que tal
documento está alinhado ao PPA 2020–2023 do Estado de Santa Catarina.
Em sua concepção, em acordo com a lei do Sistema Único de Segurança Pública – SUSP e à
luz do Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social do Estado de Santa Catarina, o
Planejamento Estratégico da PCSC contempla quatro dimensões estratégicas centrais, as quais
se desdobram da seguinte forma:
•

REDES DE APRENDIZAGEM;

•

PROJETOS, INOVAÇÃO E ORÇAMENTO;

•

CAPITAL INTELECTUAL E;

•

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL.

A seguir, como síntese do Planejamento, é apresentado o Mapa Estratégico da Polícia Civil de Santa
Catarina. Tal metodologia permite a visualização clara e objetiva das estratégias institucionais.
Na prática, todas as diretrizes são sustentadas pelos valores – crenças e convicções que orientam
o comportamento das pessoas. Os objetivos estratégicos, concatenados, proporcionam o alcance
da visão e o cumprimento da missão da PCSC. Entre os objetivos há relação de conexão, de modo
a explicitar a interdependência e orientação para o mesmo propósito.

Ser a Polícia Judiciária e administrativa estadual
por meio da gestão ágil da investigação criminal,
da inteligência policial e da fiscalização,
elucidando crimes e promovendo continuamente
o Estado Democrático de Direito e a efetiva
segurança pública no Estado de Santa Catarina.

Tornar-se referência nacional
na atividade Policial Civil.

MAPA ESTRATÉGICO
MISSÃO

VISÃO

Ser a Polícia Judiciária e administrativa estadual por meio da gestão
ágil da investigação criminal, da inteligência policial e da fiscalização,
elucidando crimes e promovendo continuamente o Estado Democrático
de Direito e a efetiva segurança pública no Estado de Santa Catarina.
Tornar-se referência nacional na atividade Policial Civil.

23
Combater a corrupção, o
crime organizado, o tráfico
de drogas e armas, a lavagem
de dinheiro e os crimes contra
o patrimônio público.

INVESTIGAÇÃO
CRIMINAL

22
Potencializar a
resolutividade dos
crimes com redução
da criminalidade.

20
Modernizar os
procedimentos
policiais e os meios de
investigação criminal.

VALORES

REDES DE
APRENDIZAGEM

PROJETOS, INOVAÇÃO
E ORÇAMENTO

CAPITAL
INTELECTUAL

Capital Humano

14
Implantar política
de valorização e
correição
profissional.
12
Garantir a
saúde
do policial.

6
Diversificar
as fontes
de recurso.

24
Combater a
violência contra a
criança, o adolescente,
a mulher e o idoso.

21
Fortalecer as
ações de Inteligência.

Capital Estrutural

15
Formar e
capacitar
continuamente.

25
Combater os
crimes contra a vida.

Capital Relacional

16
Reestruturar
as unidades.

17
Melhorar
atendimento
ao público.

18
Aproximar a
PCSC
da sociedade.

19
Fortalecer a
identidade
da PCSC.

13
Desenvolver
orgulho e
pertencimento.

7
Otimizar a
aplicação
estratégica
dos recursos.

2
Institucionalizar
relações
estratégicas
com atuais e
novos parceiros.

8
Fomentar
projetos e
inovação.

3
Modernizar
a gestão
administrativa
padronizando
ações, processos
e métodos.

1

Respeito
Unidade
aos
Institucional
Direitos
Humanos

9
Modernizar
a gestão
de polícia
administrativa.

10
Modernizar
a logística
operacional.

4
Otimizar o uso
das tecnologias
de informação
e comunicação.

11
Criar Núcleo
de Inteligência
em Gestão
e observatório
da sociedade.

5
Estruturar a
ACADEPOL
como ferramenta
estratégica
de desenvolvimento
organizacional.

Fortalecer e disseminar
planos institucionais
estratégicos.

Hierarquia & Coragem
Disciplina & Iniciativa

Lealdade

Legalidade

Ética,
Retidão
& Probidade

VALORES
Respeito à estrutura hierárquica enquanto valor moral e técnico-administrativo, sendo
instrumento de controle e eficácia dos atos operacionais e, subsidiariamente, indutora
da boa convivência profissional na diversidade de níveis, carreiras, cargos e funções que
compõem a Polícia Civil, visando assegurar a disciplina, a ética e o desenvolvimento do
espírito de equipe e de mútua cooperação, em ambiente de estima, confiança, lealdade e
respeito recíproco (previsto na LC 453/2019 - art. 26).
Atitude de fidelidade profissional às disposições legais e às determinações técnicas e
científicas fundamentadas e emanadas da autoridade competente (previsto na LC 453/09
- art. 27).
Capacidade de assumir riscos e de agir ante condições adversas, em defesa da sociedade.
Ações espontâneas e apresentação de ideias do Policial Civil em prol da solução de
problemas da unidade de trabalho, visando seu bom funcionamento (previsto na LC
453/2009 - art. 39, inciso VI).
Ação balizada pelo respeito, honestidade, ética, compromisso e honra, no exercício da
profissão policial civil e fora dela, respeitando seus princípios.
Atuação dentro dos parâmetros definidos em lei, de acordo com os meios e formas por ela
estabelecidos, e zelo às exigências do bem comum, em prol do interesse público.
Exercício da função pautado nos princípios éticos da postura de honestidade,
responsabilidade, respeito à instituição e no sigilo das informações, as quais tenha acesso
em decorrência do trabalho, e da observância a regras, normas e instruções regulamentares,
assim como senso de justiça e integridade de suas condutas (previsto na LC 453/2009 mescla com o art. 39, inciso VII).
Cumprimento aos termos previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos,
assinada pelo Brasil em 10/12/1948, tendo por corolário o respeito aos direitos humanos,
cuja efetivação e proteção é proporcionada pela democracia.
Respeito às diretrizes e à missão da Polícia Civil, em fiel cumprimento aos valores
institucionais e deveres profissionais.

DIMENSÃO 1

REDES DE APRENDIZAGEM
Esta dimensão propõe o construtivismo coletivo, abrindo novas formas de comunicação,
colaboração e construção de conhecimento e da aprendizagem organizacional a partir das
conexões propiciadas pela atuação em rede.

01 ) FORTALECER E DISSEMINAR PLANOS
INSTITUCIONAIS ESTRATÉGICOS

Fortalecer os planos institucionais estratégicos da PCSC por meio do envolvimento dos
policiais civis do Estado, disseminando seus preceitos a fim de guiar as ações ao alcance
da visão de futuro institucional.

02 ) INSTITUCIONALIZAR RELAÇÕES ESTRATÉGICAS
COM ATUAIS E NOVOS PARCEIROS

Buscar, consolidar e ampliar relações estratégicas em todos os níveis da esfera pública,
por meio da proposição de projetos e do estabelecimento de convênios, termos de
cooperação e acordos de cooperação técnica com instituições já estabelecidas e novas
parcerias.

03 ) MODERNIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA,

PADRONIZANDO AÇÕES, PROCESSOS E MÉTODOS

Definir parâmetros para a padronização de ações, procedimentos e métodos, com
vistas à modernização da gestão administrativa, melhoria da eficiência dos processos e
otimização da aplicabilidade dos recursos físicos e humanos no âmbito das atribuições
da polícia judiciária, garantido maior agilidade e assertividade na atividade fim de
investigação criminal.

04 ) OTIMIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO

Otimizar os recursos de tecnologia na Polícia Civil a fim de aprimorar a utilização
das ferramentas tecnológicas de informação e comunicação na gestão institucional e
na atividade de investigação criminal, proporcionando maior efetividade na entrega de
resultados e melhora na eficiência da atividade policial, bem como estabelecer a política
de segurança da informação.

05 ) ESTRUTURAR A ACADEPOL COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA
DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

Promover, por meio da Academia da Polícia Civil, cursos de formação inicial, formação
continuada e pós-graduação, produzindo conhecimento em ciência policial, aperfeiçoando
as habilidades e competências dos Policiais Civis, com vistas ao desenvolvimento
organizacional nas atividades de Polícia Judiciária e administrativa estadual por meio
da gestão ágil da investigação criminal, da inteligência policial e da fiscalização.

DIMENSÃO 2

PROJETOS, INOVAÇÃO E ORÇAMENTO
Esta dimensão está relacionada aos processos internos da Polícia Civil catarinense. Baseia-se
no estímulo à inovação, na proposição de novos projetos e na execução do orçamento de modo
planejado e eficiente, alinhado às prioridades estratégicas institucionais, modernizando as ações
operacionais e de gestão administrativa.

06 ) DIVERSIFICAR AS FONTES DE RECURSO

Buscar novas fontes de captação de recurso para proposição de projetos alinhados com as
diretrizes estratégias de atuação da Polícia Civil, fomentando a cultura colaborativa e de
inovação institucional.

07 ) OTIMIZAR A APLICAÇÃO ESTRATÉGICA DOS RECURSOS
Otimizar a execução orçamentária e/ou extraorçamentária da Polícia Civil por meio
da gestão de projetos e de processos alinhados às diretrizes estratégicas definidas no
Planejamento Estratégico e no Conselho de Aquisições e Obras Estratégicas.

08 ) FOMENTAR PROJETOS E INOVAÇÃO

Estimular a proposição de ideias e o desenvolvimento de projetos, fomentar a formação de
redes de aprendizagem colaborativa, compartilhando boas práticas adaptadas à realidade
da Polícia Civil, e disseminar a cultura da inovação em toda a estrutura organizacional,
com foco na gestão estratégica.

09 ) MODERNIZAR A GESTÃO DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA

Modernizar a gestão dos processos relacionados à Gerência de Jogos e Diversões, à
Gerência de Produtos Controlados, à Delegacia de Polícia de Pessoas Desaparecidas e às
Circunscrições Regionais de Trânsito.

10 ) MODERNIZAR A LOGÍSTICA OPERACIONAL

Modernizar a logística operacional promovendo o aperfeiçoamento dos procedimentos de
apoio pertinentes à Gerência de Apoio Operacional, simplificando padrões de trabalho,
gerando eficiência e diminuição dos custos de distribuição e tempo de entrega, bem como
apoio às operações policiais de grande porte.

11 ) CRIAR NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA EM GESTÃO
E OBSERVATÓRIO DA SOCIEDADE

Criar Núcleo de Inteligência em Gestão Estratégica e Observatório da Sociedade com vistas
ao gerenciamento de informações, aproveitando as pesquisas produzidas pela Academia da
Polícia Civil, para que se revertam em melhoria dos resultados investigativos, das ações de
inteligência e da gestão organizacional.

DIMENSÃO 3

CAPITAL INTELECTUAL
Esta dimensão compreende a soma do capital humano, estrutural e relacional, manifestada através
do conjunto de conhecimentos e informações que representam a forma como a instituição se
relaciona e é vista pela sociedade.

12 ) GARANTIR A SAÚDE DO POLICIAL

Aperfeiçoar ações direcionadas à promoção e proteção da saúde integral dos Policiais Civis
por meio da implementação de metodologias de trabalho, dos programas de acompanhamento
pós-traumático em serviço, do acompanhamento da saúde física e psicológica, de instruções
normativas de segurança nas operações e de manuais de conduta operacional.

13 ) DESENVOLVER ORGULHO E PERTENCIMENTO

Implantar política de valorização da instituição, fortalecendo a imagem do policial civil
perante a sociedade.

14 ) IMPLANTAR POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO
CORREICIONAL PROFISSIONAL

Implementar diretrizes que promovam, no âmbito da profissão, o reconhecimento e a
valorização dos policiais civis e a institucionalização de orientações correicionais.

15 ) FORMAR E CAPACITAR CONTINUAMENTE

Promover a formação, a capacitação e a atualização contínua dos Policiais Civis de todo o
Estado de Santa Catarina, disseminando conhecimentos e habilidades para padronizar e
aprimorar a execução das atividades finalísticas e gerenciais da Polícia Civil.

16 ) REESTRUTURAR AS UNIDADES POLICIAIS

Otimizar a estrutura física das Delegacias de Polícia por meio da padronização da identidade
visual, em conformidade com os atos e normas do Conselho Nacional de Chefes de Polícia,
e da confecção de projetos arquitetônicos voltados à especificidade das atividades das
unidades policiais.

17 ) MELHORAR ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Investir de forma unificada em ferramentas de tecnologia da informação e comunicação
capazes de dar vazão aos anseios do cidadão, provendo maior agilidade aos registros de
ocorrência, e em capacitação contínua dos Policiais Civis, tanto no que se refere à usabilidade
dos sistemas quanto em boas práticas de atendimento e aproximação social.

18 ) APROXIMAR A PCSC DA SOCIEDADE

Estimular ações que valorizem a aproximação da Polícia Civil com a sociedade, por
intermédio de informativos e de orientações focados na jurisdição territorial da comunidade
e da realização de atividades e eventos comemorativos que convidem e possibilitem a
participação direta da população.

19 ) FORTALECER A IDENTIDADE DA PCSC

Implementar a nova identidade visual, de acordo com os atos e normas do Conselho
Nacional de Chefes de Polícia, em todo o Estado e enfatizar os canais de relacionamento
com a imprensa por meio da Assessoria de Imprensa da PCSC.

DIMENSÃO 4

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
Esta dimensão compreende a razão de ser da Polícia Civil de Santa Catarina e se manifesta
no valor que ela entrega à sociedade. É representada pela perspectiva de como se almeja estar
nos próximos anos, conectada aos objetivos mais diretamente relacionados ao cumprimento da
missão institucional.

20 ) MODERNIZAR OS PROCEDIMENTOS POLICIAIS
E OS MEIOS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

Utilizar recursos de tecnologia da informação e comunicação e padronizar procedimentos
que potencializem o gerenciamento das informações, produzindo conhecimento para
otimização, eficiência, eficácia e agilidade na elucidação de infrações penais.

21 ) FORTALECER AS AÇÕES DE INTELIGÊNCIA
Modernizar o sistema de captação de denúncias e fortalecer a integração de sistemas com
outros órgãos, implementando instrumento de diagnóstico e acompanhamento destas
ações, de acordo com a Doutrina Nacional de Inteligência de Segurança Pública.

22 ) POTENCIALIZAR A RESOLUTIVIDADE DOS CRIMES
COM REDUÇÃO DE CRIMINALIDADE

Efetivar política para atuação conjunta e coordenada dos órgãos relacionados à atividade
policial, com implemento de ferramentas de gestão que possibilitem a redução de tempo
na resolução dos crimes e maior percentual de casos solucionados.

23 ) COMBATER A CORRUPÇÃO, O CRIME ORGANIZADO, O TRÁFICO
DE DROGAS E ARMAS, A LAVAGEM DE DINHEIRO E OS CRIMES
CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO

Combater os crimes complexos por meio da estruturação qualificada das unidades,
do desenvolvimento de metodologias voltadas à especificidade de cada delito, da
modernização dos procedimentos investigativos em consonância com a ciência aplicada
e do fortalecimento das ações de inteligência, com a consequente asfixia do crime
organizado.

24 ) COMBATER A VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA,
O ADOLESCENTE, A MULHER E O IDOSO

Combater a violência contra a criança, o adolescente, a mulher e o idoso por meio do
incentivo de ações voltadas a cada tipo penal específico do público-alvo, com profissionais
devidamente capacitados para a atividade especializada, assim como ações de educação e
prevenção a esses crimes.

25 ) COMBATER OS CRIMES CONTRA A VIDA
Combater a criminalidade violenta no intuito de colaborar com a extinção dos focos de
conflito e dos fatores de risco dessas práticas criminosas.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
DA PCSC EM AÇÃO
Flexível às modificações de cenário, o presente Planejamento Estratégico encontra-se em
permanente aperfeiçoamento, servindo como balizador para o alinhamento das atividades em
todas as unidades da instituição.
Este documento materializa estratégias pautadas na democracia, transparência e responsividade
da segurança pública catarinense. Além de produzir serviços de forma adequada às demandas
sociais, a eficiência é capaz de diminuir os custos institucionais e realizar entregas muito mais
consistentes.
Em um segundo momento, a Gerência de Planejamento e Avaliação percorrerá o Estado para
participação de todos e elaboração dos planos setoriais. A partir da integração de cada policial
civil os resultados serão alcançados.
Temos certeza que podemos ser ainda melhores e, para que possamos chegar mais longe, a
construção coletiva é fundamental.
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