
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO

Protocolo: 18.950.916-2
Assunto: Solicitação

SIGMUC - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE
CURITIBAInteressado:

13/05/2022 17:09Data:

Esta ATIC/SESP em parceria com o CAPE/SESP cria os dados de acesso aos
sistemas  da  SESP  aos  guardas  municipais,  em cumprimento  aos  Termos  de
Cooperação Técnica com diversos municípios do Paraná, termos esses que tratam
de integrações de sistemas,  disponibilização de imagens de câmeras/  OCR e
outras atribuições técnicas.

Com relação ao município de Curitiba já foram criadas mais de 100(cem)
acessos aos Guardas Municipais(GMs) para consultas ao sistema Investigação da
SESP. O Gestor por parte do município de Curitiba é o Sicarlos Pereira Sampaio, o
qual possui privilégios para solicitar o cadastramento, atualização e desativação
de chaves de acesso para os GMs.

Quanto ao registro de ocorrência, primeiramente os GMs devem passar
por  um treinamento  realizado pelo  CAPE e  posteriormente  o  sistema BOU é
liberado em suas chaves.

Encaminhe-se ao CAPE/SESP para análise e manifestação.
Após remeter diretamente ao GS/SESP com as informações.

DESPACHO
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Inserido ao protocolo 18.950.916-2 por: Andre Luis Rodrigues em: 13/05/2022 17:09. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: f293ff290e458c4036c33081a9c3cbba.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
COORDENADORIA DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Protocolo: 18.950.916-2
Assunto: Solicitação

SIGMUC - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE
CURITIBAInteressado:

17/05/2022 23:32Data:

1. Informamos que muitos Guardas Municipais já possuem acessos as
ferramentas  de pesquisa  e  investigação nas  bases  da Segurança Pública  do
Estado do Paraná conforme manifestação Despacho Fls. 5.

2. Ressaltamos também que uma das contrapartidas do Município ainda
não  adimplidas  é  o  encaminhamento  das  bases  de  usuários  da  educação
municipal, contribuintes de IPTU, base da segurança da GM de Curitiba.

3. Após esta etapa de cessão de bases municipais para a Segurança será
realizado o  devido  treinamento  e  capacitação  na  Ferramenta  de  Boletim de
Ocorrência Unificado.

4. Ao Gabinete do Secretário para conhecimento e análise.

Major Todisco
Chefe do CAPE

DESPACHO
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Assinatura Avançada realizada por: Major Qopm Claudio Todisco Silveira em 17/05/2022 23:33. Inserido ao protocolo 18.950.916-2 por: Major Qopm Claudio Todisco
Silveira em: 17/05/2022 23:32. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no
endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 589f36545b5d172a5a7d238ebe3a3a4.



  

GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo nº     18.950.916-2  

1. Trata-se do Ofício nº 056/21, oriundo do Sindicato dos
Servidores da Guarda Municipal de Curitiba, solicitando o
cumprimento  do  Convênio  de  Cooperação  Técnica  nº
104/2020,  firmado  entre  o  Estado  do  Paraná,  por
intermédio  da  Secretaria  de  Estado  da  Segurança
Pública, e o Município de Curitiba, através da Secretaria
Municipal de Defesa Social e Trânsito, para acesso dos
Guardas  Municipais  aos  sistemas  de  banco  de  dados
alimentados pela SESP.

2.  A  Assessoria  de  Tecnologia  da  Informação  e
Comunicação – ATIC/SESP,  informa às fls.  05,  mov.  5,
que  já  foram  criados  mais  de  100  (cem)  acessos  aos
Guardas  Municipais  de  Curitiba  aos  sistemas  de
investigação  da  SESP,  e  que  o  gestor,  por  parte  do
Município de Curitiba, é o Sr. Sicarlos Pereira Sampaio,
que  possui  autonomia  para  solicitar  o  cadastramento,
atualização e desativação de chaves de acesso para os
Guardas Municipais. Acrescenta que, para o registro de
ocorrência (Sistema BOU), é necessário que os Guardas
Municipais  passem,  primeiro,  por  um  treinamento
realizado pela CAPE/SESP.

3. A Coordenadoria de Análise e Planejamento Estatégico
–  CAPE/SESP,  informa  às  fls.  06,  mov.  6,  que  há
pendência  de  contrapartida  por  parte  do  Município
convenente, e que após a liberação de acesso às bases
de  dados  municipais,  será  realizado  o  treinamento  e
capacitação para uso da ferramenta de BOU.

4. Assim informado, remeta-se à CC/PTG.

Curitiba, 18 de maio de 2022.

Cel. BM RR Nelson Ademar Piske,
Chefe de Gabinete.

               Rua Cel. Dulcídio, nº 800, 9º andar | Batel | Curitiba/PR | CEP 80.420-170 | 41 3313.1350 – RAMAL 1815 | gabinete@sesp.pr.gov.br              w.ww.seguranca.pr.gov.br

7
7

Assinatura Avançada realizada por: Nelson Ademar Piske em 23/05/2022 13:37. Inserido ao protocolo 18.950.916-2 por: Silvio Romero Rodrigues Carvalho em:
18/05/2022 09:31. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 249f867d72fb2e0514a381e60c74cf72.


