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Com a criação inédita de um colegiado superior as forças de 
segurança de Santa Catarina estão unidas para proteger e 
coibir a criminalidade. Com independência e autonomia, a 
Polícia Civil, a Polícia Militar, o Instituto Geral de Perícias e o 
Corpo de Bombeiros estão mais eficientes. O resultado do 
trabalho e a redução dos principais indicadores de violência e 
criminalidade no estado. 
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GESTÃO
INOVADORA
 ■ Criação do Colegiado Superior de Segurança Pública – 
trabalho integrado. 

 ■ 58,6% dos municípios de SC sem nenhum homicídio em 
2019 (173) 

 ■ Decreto autoriza a  criação das Delegacias de combate à 
corrupção 

 ■ Delegacia Virtual começa a registrar ocorrências por maus-
tratos contra animais 

 ■ PMSC lança aplicativo para agilizar atendimento ao cidadão 
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REPOSIÇÃO DE EFETIVO: 
Chamamento de milhares de novos profissionais para integrar 
os quadros da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros 
e IGP 

IGP: 94 peritos e 2 papiloscopistas (desde 2009 sem concurso); 
CBMSC: 292 (excedentes concurso 2017)  

PC: 51 delegados (concurso de 2015); 50 agentes e 50 escrivães 
(concurso de 2017)  

PM: 1000 soldados (2019)  



20 MESES
DE GOVERNO5
SEGURANÇA
PÚBLICA

REDUÇÃO 
DA CRIMINALIDADE
 ■ O latrocínio, que é o roubo seguido de morte, caiu quase 
que pela metade: 45%, a maior redução dos últimos 
10 anos. 

 ■ Roubo e furto no Estado também atingiram recordes de 
queda, hoje estão em 15% de redução, a melhor marca 
dos últimos 10 anos.

 ■ Feminicídio mantém queda de 12% desde o início 
do ano

 ■ Avanço no registro de ocorrências policiais com a 
integração dos bancos de dados da Polícia Militar e da 
Polícia Civil, possibilitando que todo registro de ocorrência, 
independente da instituição que tenha lavrado o boletim, 
possa ser acessado e aproveitado por ambas, gerando 
economia de tempo e recursos com a eliminação de 
retrabalho e qualificação das informações
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DURANTE 
A PANDEMIA 
Bombeiros:  
Criação da triagem online, com o desenvolvimento da 
plataforma triagem.coronavirus.sc.gov.br, que indica para a 
população como agir, frente aos sintomas, além de auxiliar 
o Estado quanto aos dados e mapeamento das pessoas 
sintomáticas
  
Instituto Geral de Perícias (IGP):
 ■ Manteve atendimento via agendamento eletrônico para 
emissão de cédulas de identidade

 ■ Efetivos da Segurança Pública atuam na fiscalização do 
cumprimento das medidas e protocolos sanitários sanitários 
de prevenção ao novo coronavírus. Somente nos primeiros 
100 dias de enfrentamento à pandemia foram mais de 
100 mil fiscalizações


