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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA DEFESA E CIDADANIA

POLÍCIA CIVIL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA METROPOLITANA

ATA DE REUNIÃO

Na manhã de 20 de julho de 2016, na sede do DEPOM, presentes o Diretor
do DEPOM Delegado Júlio César Árabe Gomes da Silva, o Perito Criminal
Fábio Soares Folly, o Escrivão Vicente Domingos Onorato, o Delegado Rafael
Mota Brito representantes da DINTEL, o Delegado Nestor Paulo Romanzmi,
Titular do 3o DP, a Delegada Amanda Ferreira Levy, Titular do 2°DP, fora
realizada reunião durante a qual foram expostas as dificuldades encontradas
no uso do Sisdepol Web, elencadas pelo Delegado Paulo Kakiones_ausente
neste ato_ (dificuldades essas corroboradas pelos demais delegados de
Distritais presentes) a fim de serem identificados os pontos prioritários a

O serem alterados e ou melhorados no novo Sistema Sisdepol Web, de modo a
viabilizar a utilização do mencionado sistema com a melhor eficiência e
celeridade, nos termos dos itens abaixo arrolados:

1 - Implementar a opção "impressão" na tela de "Despacho da Autoridad
Policial"; "

2 - Atilar as janelas "Cartório" e "Sevic" para recebimento das ocorrências
despachadas pela autoridade policial;

3- Criar de modelos de documentos para requisição de perícias e envios de
documentos ao IML, IC, IICC, ILC, bem como para recebimento dos
respectivos laudos e respostas de Ofícios;

^ 4- Gerar o nome do Delegado de Polícia sob o Despacho lançado no
^ Sistema;

5 - Regular e ativar o mapa, o qual sugeriu-se ficar oculto na tela de
"Despacho de Ocorrência" acessada pela autoridade policial;

6 - Gerar texto padrão de transferência de ocorrência contento a unidade
destinatária em destaque, a exemplo do que ocorre no Infopol;

7- Ajustar ocontrole de IPL instaurados easerem instaurados, na janela de
"Minhas Ocorrências" da Autoridade Policial;

8 - Tornar obrigatório o campo "vítima" quando do registro de ocorrências,
ainda que deva ser preenchido "desconhecido";
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Mister se faz registrar que, no início da reunião, fora assinalado pelo Perito
Fábio e Escrivão Vicente que o Sisdepol Web possui um servidor "blade" apto
a ser expandido e garante o armazenamento de todos os cadastros lá
lançados, tendo sido pontuado o risco de interrupção do Sistema Infopol,
alertando-se acerca da necessidade de implementação do Sistema Sisdepol
Web com urgência. Ainda, pertinente à utilização do Sisdepol Web, fora
esclarecido pelo perito que quando da transferência da ocorrência para outra
Unidade de Polícia não há necessidade de preencher o campo com o nome
do Delegado da Unidade destinatária, podendo ficar em branco. Ao Final da
reunião, restou estabelecido que: a) Os itens 1 e 2 terão prioridade na
implantação a qual ocorrerá no prazo de quinze dias, lapso temporal esse em

O que paralelamente, ocorrerá a implantação do Sisdepol Web nas demais
delegacias da capital; b) Oitem 3terá prioridade máxima na sua implantação,
a despeito de não ter sido assinalado prazo para sua efetivação; c) Após o
prazo de quinze dias, as demais prioridades/melhoramentos alistados nos
itens 4 a 8 serão submetidas à análise para implementação em paralelo às
demais chamadas já abertas pela Dintel.
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