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CAPÍTULO I

DEFINIÇÕES DE TERMOS

Ameaças - são forças ambientais, incontroláveis pela organização, que criam obstáculos à 

sua ação estratégica, mas que em sua maioria podem ser evitadas ou gerenciadas, desde que 

reconhecidas em tempo hábil.

Análise Prospectiva - consiste na busca da identifi cação de diversos futuros possíveis do 

ambiente (Cenários Prospectivos), dentro de um horizonte temporal específi co, com o propósi-

to de defi nir estratégias capazes de:

 ■  Alterar, em favor da organização, as probabilidades de ocorrência dos acontecimen-

tos abrangidos por sua esfera de competência; e/ou

 ■ Prepará-la para o enfrentamento (ou aproveitamento) dos acontecimentos fora de sua 

competência.

Atores - indivíduos e/ou organizações cujas ações podem, de alguma forma, interferir nos 

objetivos estratégicos e/ou impactar os eventos que compõem os cenários prospectivos. O 

principal critério para caracterizar um ator é sua homogeneidade de ação e reação.

Cenário Ideal - é aquele em que ocorrem os eventos favoráveis e não ocorrem os desfavorá-

veis. Trata-se da descrição da evolução da cena que compõe a conjuntura atual até a confor-

mação de uma outra cena, hipotética, ao fi nal do horizonte temporal defi nido para o trabalho, 

a qual, segundo o titular da organização (Decisor Estratégico), é a que melhor convém à sua 

missão. É defi nido pelo Decisor Estratégico.

Cenário mais Provável - trata-se da descrição da evolução da cena que compõe a conjuntura 

atual até a conformação de uma outra cena, hipotética, ao fi nal do horizonte temporal defi nido 
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para o trabalho, a qual, segundo os Peritos (“experts”) convidados, é, de acordo com as condi-

ções atuais, a de maior probabilidade de ocorrência naquele horizonte temporal.

Cenários Prospectivos - são descrições coerentes, da evolução dos acontecimentos que 

compõem a cena atual, até a construção de uma nova cena, hipotética, projetada para o fi nal 

de um horizonte temporal defi nido. 

Estratégia - é a forma traçada por uma organização para alcançar o conjunto dos seus objeti-

vos. A defi nição de objetivos, em si, não implica em uma estratégia. Os objetivos representam 

os fi ns que a empresa está tentando alcançar, enquanto a estratégia é o meio para alcançar 

esses fi ns. Considera-se que apenas fazer o que outros fazem, mas com maior efi cácia ope-

racional, não é propriamente ter uma estratégia. Está implícito no conceito que, para ter uma 

estratégia, precisamos atuar de forma diferente, com inteligência e planejamento. Implica, por-

tanto, ter clareza dos limites para o alcance dos objetivos (como escassez de recursos, resis-

tências de outros atores) e as formas de superação.

Gestão Estratégica - é a atualização contínua do plano estratégico, por meio do monitora-

mento do ambiente e de seus refl exos sobre o sistema (organização responsável pelo plano), 

bem como das ações e indicadores de resultados propostos no planejamento.

Indicador - é uma unidade de medida estabelecida como marcador de uma situação. Permite 
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estabelecer o seu estágio atual e sua variação no tempo, a partir de intervenções realizadas.

Características de um indicador:

 ■  Ser representativo;

 ■  Fácil de entender (a facilidade para que qualquer um tire suas conclusões a partir de 

um indicador é fundamental para a sua utilidade);

 ■  Testado no campo (um indicador não tem valor até que prove que realmente funciona); 

 ■  Econômico (indicadores que dão trabalho para serem calculados não funcionam);

 ■  Disponível a tempo (dados atrasados não representam mais a situação atual. Devem 

estar disponíveis antes que a situação mude, pois situação atrasada é desinformação); e

 ■  Compatível (ser compatível com os métodos de coleta disponíveis).

Iniciativa Estratégica - é a ação ou etapa perfeitamente quantifi cada e alinhada com uma 

determinada estratégia para que os objetivos estratégicos sejam alcançados.

Inteligência Estratégica - conjunto de ações coordenadas de planejamento, coleta, trata-

mento, sistematização e distribuição de informações, para as instâncias envolvidas no proces-

so decisório.

Missão - estabelece o que a instituição faz hoje, para quem o faz e o seu propósito. É uma 

declaração explícita das razões de sua existência. 

Negócio - aponta a área de atuação à qual a organização pública ou empresa privada quer se 

dedicar.

Objetivo Estratégico - situação que se pretende alcançar, considerando um dado problema 

ou compromisso assumido.

Oportunidades - são forças ambientais incontroláveis pela organização que podem favore-

cer sua ação estratégica, desde que reconhecidas e aproveitadas satisfatoriamente enquanto 

perduram.

Planejamento Estratégico - é um processo gerencial que permite estabelecer um direciona-

mento a ser seguido pela organização, com o objetivo de se obter uma otimização na relação 

entre a empresa e seu ambiente, ou seja, o planejamento estratégico é o processo que ins-

trumentaliza a resposta que a organização precisa apresentar ao seu ambiente diante de um 

contexto de mudanças. Ele diz respeito à formulação de objetivos para a seleção de programas 

de ação e para sua execução, levando em conta as condições internas e externas à empresa 

e sua evolução esperada. Também considera premissas básicas que a empresa deve respeitar 

para que todo o processo tenha coerência e sustentação. Refere-se, portanto, ao planejamen-

to de longo prazo e ao esforço de construção de sua viabilidade.

Plano Estratégico - formulação do produto fi nal da utilização de determinada metodologia 

de planejamento estratégico. Documento formal que consolida as informações, atividades e 

decisões desenvolvidas no processo. Descrição do curso pretendido das ações.
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Um Plano Estratégico:

 ■  É um modelo de decisões coerente, unifi cado e integrador;

 ■  Determina e revela o propósito da organização, em termos de missão, objetivos de 

longo prazo, programas de ação e prioridades de alocação de recursos;

 ■  Seleciona os negócios em que a organização deve estar;

 ■  Almeja alcançar uma vantagem competitiva (desempenho autossustentável) de longo 

prazo em cada um dos seus negócios, respondendo de maneira apropriada às oportu-

nidades e ameaças do ambiente da instituição e às suas forças e fraquezas internas;

 ■  Engaja todos os níveis hierárquicos da organização (corporativo, de negócios e 

funcional); 

 ■  Defi ne a natureza das contribuições econômicas e não-econômicas que ela pretende 

fornecer a seus parceiros-chave.

Política - são as regras norteadoras a serem cumpridas para atingir os objetivos da organiza-

ção. No caso de política organizacional, cada organização tem a sua política, e esta depende 

do que se deseja alcançar: lucro, competitividade, expansão, internacionalização.

Polícia Comunitária - fi losofi a e estratégia organizacional que proporciona uma nova parce-

ria entre a população e a polícia, que devem trabalhar juntas para identifi car, priorizar e resolver 

problemas contemporâneos, com o objetivo de melhorar a qualidade da vida na área.

Policiamento Comunitário - fi losofi a de patrulhamento personalizado de serviço completo, 

onde o policial trabalha na mesma área, agindo numa parceria preventiva com os cidadãos, 

para identifi car e resolver problemas.

Polícia de Proximidade - modelo que se assenta numa fi losofi a e estratégia organizacional 

que permita à polícia trabalhar em conjunto com a comunidade. Assim, busca dar uma satis-

fação à resolução dos problemas da sociedade, com base em estratégias de desenvolver e 

implementar novas formas de organização policial e técnicas de proximidade, bem como dar 

visibilidade ao relacionamento diário entre o policial e o cidadão, estabelecendo programas 

específi cos focados em problemas concretos e naqueles em que os grupos sociais são mais 

vulneráveis.

Pontos Fortes - situações que se apresentam dentro da organização e que estão sob seu 

controle infl uenciando positivamente o seu desempenho.

Pontos Fracos - situações que se apresentam dentro da organização e que estão sob seu 

controle infl uenciando negativamente o seu desempenho.

Processo - série de etapas ordenadas que objetiva fornecer um produto ou serviço. Existem 

critérios de transição de uma etapa para outra. Cada uma delas produz subprodutos consumi-

dos pela etapa posterior, até que se conclua o processo.

Programas - são as instruções, meios e ações necessários à realização das diretrizes e à 
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obtenção das metas, que ajudarão a enraizar socialmente e difundir as boas práticas de plane-

jamento e gestão estratégica.

Projeto - empreendimento temporário com a fi nalidade de criar um produto ou serviço único. 

Um projeto é executado por pessoas, com recursos e tempo limitados. Ele é sempre temporá-

rio, pois possui início e fi m bem defi nidos.

Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno (RIDE) - a RIDE/DF é uma região inte-

grada de desenvolvimento econômico, criada pela Lei Complementar n.º 94, de 19 de feverei-

ro de 1998, e regulamentada pelo Decreto n.º 7.469, de 04 de maio de 2011, para efeitos de 

articulação da ação administrativa da União, dos Estados de Goiás, Minas Gerais e do Distrito 

Federal. Consideram-se de interesse da RIDE os serviços públicos comuns ao Distrito Federal, 

Estados de Goiás, Minas Gerais e aos Municípios que a integram, relacionados com as áreas 

de infraestrutura; geração de empregos e capacitação profi ssional; saneamento básico, em 

especial o abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto e o serviço de limpeza 

pública; uso, parcelamento e ocupação do solo; transportes e sistema viário; proteção ao meio 

ambiente e controle da poluição ambiental; aproveitamento de recursos hídricos e minerais; 

saúde e assistência social; educação e cultura; produção agropecuária e abastecimento ali-

mentar; habitação popular; serviços de telecomunicação; turismo; e segurança pública.

Valores - são conjuntos de padrões éticos que norteiam a vida cotidiana da organização e a 

dos seus integrantes.

Variáveis Externas - fenômenos e/ou circunstâncias presentes no ambiente que podem, 

de alguma forma, infl uenciar favorável ou desfavoravelmente os objetivos estratégicos da 

organização.

Visão - estabelece o que a instituição quer ser no futuro. É o que se sonha para si mesma. A 

perseguição desse sonho é o que deve manter a instituição viva. É o que a energiza e inspira.
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CAPÍTULO II

INTRODUÇÃO

A 
Polícia Militar do Distrito Federal pautou seus últimos estudos na excelência e no ali-

nhamento com as melhores práticas gerenciais. Práticas estas já adotadas por organi-

zações e empresas líderes em seus setores. A Corporação buscou profi ssionalizar sua 

gestão administrativa e aprimorar seus processos, lançando em fevereiro de 2011 seu plano 

estratégico.

O Plano Estratégico da PMDF, documento constituído com base nas demandas da sociedade, 

tem como escopo o aprimoramento dos processos internos, ou seja, excelência em gestão e a 

aproximação da Corporação com o cidadão.

No entanto, este documento constituiu apenas o primeiro ciclo, ou seja, sua concepção. Ao 

fomentar o acompanhamento e aprimoramento do sistema de gestão estratégica por toda a 

Corporação, em 2013 e 2014 o Plano Estratégico da PMDF foi revisado e desdobrado em pla-

nos diretores das áreas administrativas e operacionais. Também nesse período, foi publicado 

o Plano de Riscos da Corporação e implantado o processo de gestão de riscos institucionais.

Nesse viés, conforme alvitra à adequada gestão administrativa, revisões periódicas dos pro-

cedimentos vêm sendo realizadas, com o apropriado e contínuo monitoramento de todo o 

ambiente, ajustando-o às novas tendências.

Ocorre que a dinâmica de autocrítica não é simples e exige uma perfeita avaliação dos indica-

dores de desempenho institucional, um processo técnico de gestão estratégica que envolve 

comparações entre o previsto e o alcançado, e perfeito alinhamento aos objetivos, desafi os e 

metas. Porém, estes não serão empecilhos para a Polícia Militar do Distrito Federal, que busca 

a todo custo o aprimoramento de seu processo gerencial e visa atender melhor a sociedade.
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Esta revisão está baseada nos desdobramentos do Plano Estratégico em Planos Diretores, na 

Análise de Risco e na Revisão dos Cenários Prospectivos efetuados no período compreendido 

entre março de 2013 e março de 2014, pelas equipes designadas pelo Estado-Maior da PMDF.

Foram objetos desta revisão a Estratégia, os Cenários Prospectivos e os Objetivos Estratégi-

cos, incluindo suas Estratégias e Iniciativas Estratégicas. 

Metodologia Empregada

Método Grumbach

O “Método Grumbach”, idealizado por Raul Grumbach, a partir de seus estudos realizados na 

Espanha, entre 1989 e 1990, e aperfeiçoado pela equipe da Brainstorming Consultoria, foi a 

abordagem metodológica escolhida pela PMDF para elaborar seu planejamento estratégico 

por se tratar de uma proposta desenvolvida por brasileiros, adequada às instituições nacionais, 

e com toda tecnologia de softwares e modelo de processos em português. Contempla, além 

das ferramentas de planejamento estratégico tradicionais, o emprego da metodologia de cená-

rios prospectivos, que possibilita melhor análise e interpretação de informações relacionadas 

aos diversos atores e eventos, apontando possíveis mudanças de tendências, orientando, des-

te modo, as tomadas de decisões relacionadas à gestão estratégica de médio e longo prazos. 

A metodologia apoia-se na infraestrutura tecnológica baseada na plataforma Brainstormin-

gweb®, composta dos softwares de apoio à Gestão Estratégica:

 ■  Puma - Planejamento Estratégico;

 ■  Cenários - Cenários Prospectivos;

 ■  Lince - Inteligência Estratégica;

 ■  Jaguar - Monitoramento de indicadores de desempenho estratégico (Modelo Balan-

ced Scorecard); e 

 ■  Riscos - Gestão dos Riscos.

Alguns aspectos relevantes da metodologia são:

 ■ Identificação do Sistema - A identifi cação preliminar dos dados fundamentais do 

sistema constitui a primeira fase do método. Trata-se do conjunto de informações que 

caracterizam e individualizam a organização pública no ambiente em que se encontra 

inserida e que orientam a realização de todo o Planejamento Estratégico, uma vez que, 

nesses dados, está defi nido o propósito da organização;

 ■ Diagnóstico Estratégico - Esta fase, como o próprio nome indica, é um diagnóstico 

detalhado do Sistema (Organização Pública ou empresa privada) e do Ambiente em 

que ele se insere, visando extrair de ambos, respectivamente, os Pontos Fortes e Fra-

cos da Organização Pública ou empresa privada, e as Oportunidades e Ameaças do 

Ambiente, que comporão, por sua vez, os Fatos Portadores de Futuro;
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 ■  Análise Prospectiva - A análise prospectiva toma por base a construção de um con-

junto de cenários prospectivos probabilísticos, obtidos por meio de uma consulta Del-

phi e simulação Monte Carlo. Seu propósito é identifi car os diversos futuros possíveis 

(cenários prospectivos), dentro de um horizonte temporal específi co, com o propósito 

de defi nir estratégias capazes de preparar a instituição para o enfrentamento (ou apro-

veitamento) dos acontecimentos fora de sua competência e/ou alterar, em favor da 

organização, as probabilidades de ocorrência dos acontecimentos abrangidos parcial-

mente por sua esfera de competência;

 ■  Indicadores - A defi nição de indicadores, no Método Grumbach, segue o modelo do 

Balanced Scorecard (BSC), que é uma metodologia para a comunicação, acompanha-

mento, medição e análise da estratégia da organização. Seu propósito é habilitar as 

organizações a traduzirem sua visão e estratégias num conjunto coerente de indica-

dores de desempenho originários de objetivos estratégicos e metas que interagem 

em meio a uma estrutura lógica de causa e efeito. Desenvolvida por Robert Kaplan e 

David Norton em meados de 1990, o BSC permite o monitoramento dos resultados a 

partir do equilíbrio de quatro perspectivas defi nidas em seu Mapa Estratégico: clientes 

(cidadãos), processos internos, fi nanceira, bem como aprendizado e crescimento. 

 ■ Alinhamento Plano Estratégico/PPA - O alinhamento do Plano Estratégico com o 

Plano Plurianual (PPA) é uma fase dinâmica, dentro de um conceito de Gestão. Os Pla-

nos Plurianuais estabelecem as diretrizes, objetivos e metas da administração pública 

para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos progra-

mas de duração continuada, conforme disposto no artigo 165 da Constituição de 1988, 

o que confere aos PPAs papel central no processo de planejamento dos Governos 

Federal, Estadual/Distrital e Municipal. Desta forma, o papel do Plano Plurianual é o de 

implementar o elo necessário entre o planejamento de longo prazo e os orçamentos 

anuais;

 ■ Inteligência Estratégica - Além do monitoramento de Indicadores, o método empre-

ga também a inteligência estratégica, que se traduz em conjunto de ações coordena-

das de planejamento, coleta, tratamento, sistematização e distribuição de informações, 

para as instâncias envolvidas no processo decisório. Seu propósito é realizar estudos 

e avaliações de cenários, variáveis e atores, com foco na antecipação de mudanças 

no ambiente estratégico, possibilitando que a instituição tome decisões tempestivas e 

pré-ativas para neutralizar as ameaças e potencializar as oportunidades.

Com a adoção de metodologia de planejamento estratégico baseada em cenários, conceitu-

ada e validada por diversos órgãos públicos e empresas do setor privado, a PMDF procurou 

dar solidez e efetividade aos seus processos decisórios relativos ao seu novo posicionamento 

institucional.
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Figura n° 1. Método Grumbach

Foto: Maj Henrique
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CAPÍTULO III

ANÁLISE DO SISTEMA ORGANIZACIONAL

A) Histórico

A história da Polícia Militar do Distrito Federal começa no século XIX, com a vinda da corte por-

tuguesa para o Brasil, por causa do bloqueio continental e da invasão de Portugal pelas tropas 

de Napoleão Bonaparte. Dom João VI, o príncipe regente, e sua corte necessitariam de uma 

grande estrutura no Brasil - Colônia e, com isso, promoveu-se um grande desenvolvimento no 

País com a abertura de portos, a criação da Biblioteca Pública, do Arquivo Militar, da Academia 

de Belas Artes, do Jardim Botânico e de outras instituições que estruturam o país.

Aos moldes da Guarda Real de Polícia, uma instituição militar já existente, D. João VI cria, em 13 

de maio de 1809, a Divisão Militar da Guarda Real de Polícia, primeiro núcleo da Polícia Militar 

do Distrito Federal, que tinha a missão de guardar e vigiar a cidade do Rio de Janeiro. Essa 

divisão também foi chamada de Corpo de Quadrilheiros.

Após ser rebatizada algumas vezes, a Polícia Militar do Distrito Federal foi transferida do Rio 

de Janeiro para a nova capital da república, Brasília. Em agosto de 1965, o diretor do então 

Departamento Federal de Segurança Pública baixou normas para que o comandante-geral da 

Corporação, naquela época sediada no Estado da Guanabara, instalasse na nova capital uma 

unidade administrativa com efetivo orgânico de uma Companhia de Polícia Militar. A fi nalidade 

dessa companhia era executar o serviço de trânsito do DF. 

A PMDF foi instalada na atual capital somente em 1966, com profi ssionais vindos da PM do Rio 

de Janeiro, ofi ciais do Exército Brasileiro e mais alguns remanejados de outras instituições de 

Segurança Pública, em virtude da reorganização do DF em Brasília.
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O quadro de ofi ciais da Polícia Militar do Distrito Federal foi composto por ex-integrantes das 

forças armadas ou de outras instituições de segurança pública até 1990, quando a Academia 

de Polícia Militar de Brasília recebeu sua primeira turma de cadetes. Antes, porém, em 1967, 

ingressou a primeira turma de praças na corporação, sendo também marcante o ano de 1983, 

quando houve a entrada da mulher na PMDF.

Nesses mais de 200 anos de existência, a Polícia Militar do Distrito Federal tem se dedicado à 

Segurança Pública da Capital Federal, atuando em todas as regiões do DF e trabalhando dia e 

noite para o seu bem-estar.

Na atualidade, a Corporação empreende iniciativas para readequar suas estruturas organi-

zacionais, modelos de gestão, recursos humanos e materiais em prol da sociedade. Algumas 

destas iniciativas merecem destaque, tais como:

 ■  Os projetos de implantação do Sistema de Gestão Estratégica e Programa de Melhoria 

da Gestão;

 ■  A reestruturação administrativa e de cargos e salários;

 ■  A implementação das doutrinas, diretrizes e políticas de segurança de proximidade, 

através da fi losofi a de polícia comunitária e policiamento orientado para o problema;

 ■  Ênfase na capacitação profi ssional direcionada à garantia dos direitos humanos; e

 ■  O desenvolvimento de diversos projetos sociais e de assistência ao público interno.

B) Atribuições

As atribuições da Polícia Militar do Distrito Federal são defi nidas pelo artigo 144, § 5º da Cons-

tituição Federal e pela lei nº 6.450, de 14 de outubro de 1977.

Art. 1º - A Polícia Militar do Distrito Federal, instituição permanente, fundamentada nos princí-

pios da hierarquia e disciplina, essencial à segurança pública do Distrito Federal e ainda força 

auxiliar e reserva do Exército nos casos de convocação ou mobilização, organizada e mantida 

pela União nos termos do inciso XIV do art. 21 e dos §§ 5º e 6º do art. 144 da Constituição Fe-

deral, subordinada ao Governador do Distrito Federal, destina-se à polícia ostensiva e à pre-
servação da ordem pública no Distrito Federal. (Redação dada pela Lei nº 12.086, de 2009). 

Art. 2º - Compete à Polícia Militar do Distrito Federal: (Redação dada pela Lei nº 7.457, de 1986).

I - executar com exclusividade, ressalvadas as missões peculiares das Forças Armadas, o po-

liciamento ostensivo, fardado, planejado pela autoridade competente, a fi m de assegurar o 

cumprimento da Lei, a manutenção da ordem pública e o exercício dos poderes constituídos; 

(Redação dada pela Lei nº 7.457, de 1986). 

II - atuar de maneira preventiva, como força de dissuasão, em locais ou áreas específi cas, onde 

se presuma ser possível a perturbação da ordem; 

III - atuar de maneira repressiva, em caso de perturbação da ordem, precedendo o eventual 

emprego das Forças Armadas; e 
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IV - atender à convocação, inclusive mobilização, do Governo Federal em caso de guerra ex-

terna, ou para prevenir ou reprimir grave perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção 

nos casos previstos na legislação em vigor, subordinando-se à Força Terrestre para emprego 

em suas atribuições específi cas de Polícia Militar e como participante da Defesa Interna e da 

Defesa Territorial. (Redação dada pela Lei nº 7.457, de 1986).

C) Estrutura Organizacional

Por força dos novos marcos regulatórios – Lei nº 12.086/2009 (que dispõe sobre os militares 

da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal), do 

Decreto Federal nº 7.165/10 e Decreto n° 31.793/10 (estes dois últimos que dispõem sobre a 

organização básica da Polícia Militar do Distrito Federal), a nova estrutura organizacional da 

PMDF apresenta moderno modelo, baseado nas arquiteturas organizacionais funcional e de-

partamental. Este novo modelo tem como fi nalidade a orientação dos processos corporativos a 

uma gestão mais ágil e orientada a resultados. Na fi gura de nº 2 é apresentado o organograma 

geral da PMDF.

Figura n° 2. Organograma da PMDF
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CAPÍTULO IV

IDENTIDADE ESTRATÉGICA

A) Missão

“Promover a segurança e o bem-estar social por meio da prevenção e repressão imediata da 

criminalidade e da violência, baseando-se nos direitos humanos e na participação comunitária”.

B) Visão

“Ser reconhecida como instituição policial moderna e de referência nacional na prevenção e na 

repressão imediata da criminalidade e da violência, pautada na defesa e respeito aos direitos 

humanos, na fi losofi a de policiamento comunitária, na análise criminal, no policiamento orien-

tado para o problema e na qualidade profi ssional de seus integrantes”.

C) Valores

São valores da força policial militar do Distrito Federal:

 ■  A honestidade;

 ■  A ética profi ssional;

 ■  O cientifi cismo;

 ■  O respeito aos direitos humanos.
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D) Fatores Críticos de Sucesso Corporativo

São tidos como os principais fatores críticos de sucesso:

 ■  O estabelecimento de parcerias estratégicas com os diversos segmentos públicos e 

privados;

 ■  A defi nição de políticas públicas de integração entre os diversos órgãos do setor de 

Segurança Pública;

 ■  A destinação orçamentária compatível com o atendimento das demandas;

 ■  A disponibilidade de recursos humanos em quantidade adequada, capacitados, moti-

vados e disciplinados; 

 ■  A dotação de recursos logísticos adequados;

 ■  A existência de infraestrutura de informações, tecnologias e inteligência.

E) Políticas Corporativas

São tidas como políticas corporativas adotadas pela PMDF:

 ■  O alinhamento das políticas corporativas às diretrizes nacionais e distritais de seguran-

ça pública

 ■  A modernização do modelo de gestão organizacional policial militar, baseado na ges-

tão inteligente dos recursos fi nanceiros, humanos, materiais e tecnológicos e orientado 

aos processos fi nalísticos da instituição (ênfase no negócio);

 ■  A adoção de estratégias de aproximação com a comunidade, como principal fi losofi a 

de gestão;

 ■  A integração com os diversos setores governamentais e da sociedade;

 ■  A qualifi cação dos profi ssionais para melhor servirem à sociedade;

 ■  A transparência dos processos de gestão; 

 ■  O estímulo às práticas éticas e de respeito aos direitos humanos e garantias individuais 

e coletivas.

F) Estratégia

Pode-se traduzir a estratégia da PMDF, no seguinte contexto: 

A PMDF, que tem como missão promover a segurança e o bem-estar social por meio da pre-

venção e repressão imediata da criminalidade e da violência, baseando-se nos direitos huma-

nos e na participação comunitária, pretende chegar ao ano de 2022 sendo reconhecida como 



Polícia Militar do Distrito Federal

Plano Estratégico 2011-2022

23

instituição policial moderna e de referência nacional na prevenção e na repressão imediata da 

criminalidade e da violência, pautada na defesa e respeito aos direitos humanos, na fi losofi a 

de polícia comunitária e de proximidade, na análise criminal, no policiamento orientado a pro-

blemas e na qualidade profi ssional de seus integrantes. 

Para executar essa estratégia é necessário assegurar os recursos orçamentários e garantir a 

execução fi nanceira, de modo a aprimorar a gestão e fortalecer o desenvolvimento dos recur-

sos humanos, promovendo sua motivação, incrementando as atividades disciplinares e corre-

cionais, além de estimular o desenvolvimento técnico-científi co em segurança pública. 

Com isso, espera-se aprimorar a gestão logística, implementando gestão estratégica que pos-

sibilite garantir as informações necessárias à tomada de decisão, para otimizar o policiamento 

ostensivo e preventivo, ampliar a capacidade de resposta imediata, a comunicação e o marke-

ting institucional proativo, fomentando as estratégias de aproximação com a população do 

Distrito Federal. 

Desta forma, as grandes metas desta estratégia são a melhoria da qualidade dos serviços 

prestados, o fomento do respeito aos direitos humanos e constitucionais, com a elevação da 

sensação de segurança e o aumento da confi ança da população em relação à PMDF.

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

“Promover a segurança e o bem-estar social por meio da prevenção e 

repressão imediata da criminalidade e da violência, baseando-se nos 

direitos humanos e na participação comunitária”.

“Ser reconhecida como instituição policial moderna e de referência nacional 

na prevenção e na repressão imediata da criminalidade e da violência, 

pautada na defesa e respeito aos direitos humanos, na fi losofi a de polícia 

comunitária, na análise criminal, no policiamento orientado 

para o problema e na qualidade profi ssional de seus integrantes”.
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Figura n° 3. Aspectos da Identidade Estratégica da PMDF
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CAPÍTULO V

CENÁRIOS

A) Cenários Prospectivos

Segundo Franco (2007), um dos pioneiros no emprego de métodos da escola probabilística 

de construção de cenários, no Brasil, foi Raul Grumbach, que em 1997 escreveu Prospectiva: a 

chave para o planejamento estratégico, no qual apresenta os conceitos de forma consolidada. 

A metodologia de Grumbach foi informatizada no software Puma e tem sido usada em diversos 

estudos desde então. 

A construção do mapa de cenários prospectivos utilizado no planejamento estratégico da 

PMDF para o horizonte temporal 2011-2022 foi obtido por meio de consulta a peritos, com a 

participação de pesquisadores e profi ssionais de diversas áreas de conhecimento, incluindo 

a área de segurança em todas as esferas do poder público, da comunidade acadêmica e da 

sociedade. 

A opinião dos peritos foi coletada por meio de uma consulta Delphi realizada nos meses de 

março e abril de 2010, e refeita nos meses de setembro a novembro de 2013, por meio do link 

<http://www.pesquisapuma.com.br/PMDF>. Os respondentes forneceram suas opiniões sobre 

a probabilidade de ocorrência e importância de cada evento (questões estratégicas). 

A probabilidade de ocorrência de cada evento foi obtida por meio de média ponderada forne-

cida pelo perito e de uma autoavaliação sobre o seu nível de conhecimento em cada um dos 

eventos. Adicionalmente foi efetuada análise de impactos cruzados com avaliação do impacto 

da ocorrência de cada evento sobre a probabilidade de ocorrência dos demais.
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B) Eventos

Os eventos foram defi nidos com base nas variáveis estratégicas, utilizando a técnica de 

“Brainstorming” para gerar temas estratégicos. Os eventos são os seguintes:

B.1) Atratividade da carreira Policial Militar

A carreira Policial Militar está enquadrada nas chamadas carreiras típicas de Estado, que são 

aquelas que não têm correspondência no setor privado, sendo exclusivas do Estado Brasileiro, 

como forma de manifestação e representação do poder público.  São exemplos, as atividades 

relacionadas à segurança pública, diplomacia, fi scalização, fi nanças e controle, defesa admi-

nistrativo-judicial do Estado e defensoria pública.

O número de candidatos inscritos em concursos públicos mostra que há um grande interesse 

em ingressar nos quadros dessas carreiras. Como exemplos, os últimos concursos para ingres-

so nos quadros da PMDF têm apresentado uma razão de 27 candidatos por vaga (fonte: CESPE).

Embora exista essa procura, projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional preveem res-

trições ao aumento de despesas correntes e de pessoal na Administração Pública Federal em 

virtude da necessidade do equilíbrio das contas públicas.

Em sua opinião, qual a probabilidade de que, até 31 de dezembro de 2022, a carreira de 

Policial Militar no Distrito Federal mantenha ou aumente seu nível de atratividade?

B.2) Aumento populacional no DF e na RIDE 

Nos últimos anos o Distrito Federal experimentou uma grande expansão populacional. Com 

a ocupação do território praticamente esgotada, a alternativa que restou ao setor imobiliário 

foi a construção de grandes condomínios para atendimento da demanda habitacional. Tal fe-

nômeno gerou uma rápida concentração populacional que não permitiu igual expansão da 

infraestrutura (malha viária, saneamento básico, etc.).

Além do crescimento interno, o Distrito Federal vivencia, na atualidade, o crescimento da Re-

gião Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE), formada por municípios dos Estados 

de Goiás e de Minas Gerais, cuja população é atraída pelo desenvolvimento econômico da 

Capital do País. Assim, boa parte da população residente na RIDE trabalha e mantém suas 

atividades nas regiões administrativas do DF. Com isso, houve signifi cativa perda da qualidade 

de vida local por conta do comprometimento da mobilidade urbana, falta de estacionamentos 

e aumento da demanda por serviços públicos essenciais. Atualmente o DF e a RIDE somam 

aproximadamente 4 milhões de habitantes.

Em sua opinião, qual a probabilidade de que, até 31 de dezembro de 2022, ocorra um au-

mento populacional superior a 35%, no Distrito Federal e na RIDE, a ponto de que o somató-

rio da população dessas regiões ultrapasse os 5 milhões de habitantes?

B.3) Colapso da mobilidade urbana no DF

O colapso da mobilidade urbana signifi ca o esgotamento, a diminuição súbita da capacidade 

e da efi ciência no que diz respeito ao deslocamento das pessoas dentro do perímetro urbano, 
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ou seja, a cidade perde a capacidade de prover a locomoção, de maneira que seus habitantes 

possam exercer seu direito de ir e vir livremente, de forma rápida e efi ciente.

Com crescimento médio de 6,7% nos últimos cinco anos, a frota de veículos do DF tem aumen-

tado mais que a população. Em dezembro de 2014 chegou ao montante de 1.563.382 veículos 

para uma população de, aproximadamente, 2,8 milhões de habitantes, o que resulta em uma 

média de 1,8 habitantes por carro. Além disso, nos últimos seis meses de 2014 foram empla-

cados em média, 5.534 veículos, conforme dados divulgados pelo Detran-DF. Na avaliação de 

especialistas, esse boom do mercado automobilístico está ligado a problemas com o transpor-

te público e o planejamento urbano, bem como às facilidades para a aquisição de carros. Um 

estudo recente encomendado pela Secretaria de Transportes, realizado no âmbito do Plano 

Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do DF e Entorno (PDTU), aponta que, até 2020, as 

principais ruas e avenidas de Brasília estarão tomadas por um número de carros superior à 

capacidade das vias.

Por outro lado, diversas soluções têm sido encontradas e algumas implementadas, tais como cen-

trais inteligentes de controle do trânsito, integração entre modais, expansão do metrô e Veículo 

Leve sobre Pneus (VLP), renovação das frotas de ônibus e investimentos na construção de ciclovias.

Em sua opinião, qual a probabilidade de que, até 31 de dezembro de 2022, a mobilidade 

urbana no Distrito Federal entre em colapso?

B.4) Crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) Brasileiro

A partir de 2009 o Produto Interno Bruto brasileiro cresceu em média 2,7% ao ano. Ele repre-

senta o somatório de todos os valores monetários de bens e serviços fi nais (bens de consumo 

intermediários são excluídos), produzidos durante um período determinado, com o propósito 

principal de mensurar a atividade econômica do país.

A crise da dívida externa, no início da década de oitenta, interrompeu o processo de indus-

trialização da economia brasileira com efeitos duradouros. A partir do fi nal do século passado, 

progressivamente, foram reestabelecidas as bases do crescimento econômico. No plano ex-

terno, a melhoria das condições macroeconômicas, e no plano interno, a expansão do crédito, 

as políticas para redução da pobreza e do aumento do salário mínimo, levaram ao aumento do 

emprego, da massa salarial e do consumo, com impacto no crescimento do PIB. O crescimento 

do endividamento das famílias começa a dar sinais de esgotamento do crédito como alavanca 

para o crescimento. A estabilização do nível de investimento no patamar atual representa uma 

ameaça ao crescimento sustentado do PIB.

Em sua opinião, qual a probabilidade de que, até 31 de dezembro de 2022, o Brasil tenha um 

crescimento médio anual do PIB acima de 4%?

B.5) Crescimento do Segmento de Segurança Privada no DF

O setor de segurança privada encontra-se em franca ascensão há mais de uma década no 

Distrito Federal. Impulsionado pelo alto poder aquisitivo da população, redução da sensação 

de segurança e expectativa da chegada de grandes eventos desportivos, o mercado acumu-

la sucessivos aumentos na procura das mais diversas opções de equipamentos de proteção 

pessoal e patrimonial.
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Neste setor, um dos que mais se expande é o de segurança patrimonial. O número de vigilan-

tes cadastrados pela Polícia Federal passou de 92.424 (2009) para aproximadamente 105.000 

(2014) — o aumento é de 13%. Existem, na atualidade, mais de 400 empresas especializadas 

em instalação de circuito fechado de vídeo, alarmes monitorados, cercas eletrifi cadas, portões 

e catracas eletrônicas no Distrito Federal. Em 2004, não passavam de 60 empresas.

Em sua opinião, qual a probabilidade de que, até 31 de dezembro de 2022, o setor de segu-

rança privada venha a empregar mais de 250.000 pessoas no DF?

B.6) Crescimento e radicalização dos movimentos sociais

As redes sociais têm sido utilizadas como ferramenta poderosa de comunicação entre pessoas 

como uma mídia espontânea e veloz.

No ano de 2013, os movimentos democráticos reivindicatórios nas ruas do Brasil se tornaram 

um marco de protesto da juventude que se organizou por intermédio dessas redes.

Na ocasião, a maioria das concentrações de massa foi arregimentada pela internet, sendo o 

principal meio de incentivo das ações de protesto em proporções gigantescas que ocuparam 

as avenidas das principais capitais, mobilizando grandes efetivos das forças de segurança dos 

estados.  

Vários segmentos da sociedade se fi zeram presentes nessas manifestações com propósitos 

notadamente democráticos. Entretanto, uma minoria infi ltrada provocou uma série de depreda-

ções em patrimônios públicos e privados, além de outras ações de desordem. A sensação de 

impunidade, somada às opiniões controversas, têm potencializado a atuação desses grupos. 

Por outro lado, o repúdio a atos de violência por parte da sociedade e a necessidade da manu-

tenção da ordem pública tendem a frear a radicalização desses movimentos. 

Em sua opinião, qual a probabilidade de que, até 31 de dezembro de 2022, minorias radicais 

infi ltradas nos movimentos sociais cresçam a ponto de causar a ruptura da ordem pública?

B.7) Democratização das mídias através das redes sociais

A comunicação se insere fortemente nos grandes temas da atualidade, articulando e produ-

zindo sentidos, movimentando opiniões, reforçando e enfraquecendo poderes, legitimando 

ações políticas e sociais, incrementando economias e, por que não dizer, rompendo fronteiras 

físicas e culturais.

O século XXI vem sendo marcado pelo impacto da revolução dos meios de comunicação e das 

novas tecnologias da informação. Os meios de comunicação de massa dominam a informação 

veiculada principalmente através da televisão, rádio e mídia impressa. É inegável a importância 

dos meios de comunicação social e sua signifi cativa infl uência na sociedade globalizada por 

meio da difusão de informações, valores e sua respectiva construção da realidade.

A mídia tem o poder de selecionar e hierarquizar temas, defi nindo prioridades e, nesse contex-

to, é possível afi rmar que a imprensa tem um grande poder e maior responsabilidade social na 

confi guração da agenda de debates sociais.
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A infl uência dos meios de comunicação de massa é acentuada, especialmente no caso do Bra-

sil onde, para a maioria da população, eles são as principais fontes de conhecimento.

Contudo, outro cenário se destaca nesse contexto de comunicação: a difusão do acesso à in-

ternet na sociedade. No Brasil, a proporção de domicílios brasileiros com computador passou 

de 25% em 2008 para 49% em 2013, segundo o Centro Regional de Estudos para o Desenvol-

vimento da Sociedade da Informação (cetic.br).

A grande contribuição da internet para a sociedade é a possibilidade de passar de especta-

dores passivos de informação a produtores ativos de conhecimento, rompendo com o mono-

pólio dos tradicionais meios de comunicação de massa, gerando assim a democratização da 

informação.

Em sua opinião, qual a probabilidade de que, até 31 de dezembro de 2022, a democratiza-

ção das mídias através das redes sociais neutralize o monopólio imposto pelas cadeias de 

TV, rádio e imprensa escrita e falada?

B.8) Desenvolvimento Sustentável do Cerrado

A ocupação irregular do solo na região do Distrito Federal (DF) tornou-se uma das maiores 

preocupações dos ambientalistas e da sociedade porque grande parte dos condomínios irre-

gulares existentes no DF está localizada em áreas de proteção ambiental. Como consequência 

desse desordenamento urbano e territorial, houve grande diminuição da área de proteção do 

bioma cerrado, cujo marco regulatório encontra-se descrito no novo Código Florestal Brasileiro.

A ocupação mais intensa desse bioma vem provocando problemas ambientais em larga esca-

la. Dentre esses impactos, destacam-se: erosão e compactação do solo, contaminação química 

das águas e da biota por agrotóxicos, desmatamento, redução da disponibilidade de água 

subterrânea, redução da diversidade vegetal e animal, além de perdas no solo.

No Cerrado, os recursos hídricos já se encontram em nível de estresse acentuado, situação 

que, a médio e longo prazo, deverá agravar-se, considerando a continuidade dos padrões 

atuais de consumo, ocupação e pressões sobre as condições ambientais.

Assim sendo, existem, de um lado, pressões para permitir o desenvolvimento, mesmo que a 

custo de ocupações irregulares do solo e, de outro, pressões no sentido de frear as agressões 

ao meio ambiente, exigindo das autoridades e da própria sociedade civil, ações concretas e 

imediatas para a solução do problema.

Em sua opinião, qual a probabilidade de que, até 31 de dezembro de 2022, consiga-se che-

gar a um equilíbrio que permita o chamado “desenvolvimento sustentável” no Distrito Fede-

ral e Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE), com foco na preservação do 

bioma do Cerrado?

B.9) Emprego de novas tecnologias de combate ao crime

Em plena segunda década do século XXI, já não mais se discute a importância de se alinhar as 

melhores práticas em segurança pública com as diversas tecnologias disponíveis no mercado 

e no cenário mundial. Nesse sentido, as organizações de segurança pública têm a missão de 
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inserir em seus processos de geração de valor as Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC), tanto como ferramentas de racionalização de suas atividades, quanto como instrumentos 

de aproximação com cidadãos e sociedade na prevenção e combate à violência e criminali-

dade. Quando se trata de TIC’s na segurança pública, há que se considerar toda a gama de 

atividades e processos que estão diretamente relacionados a este setor, tais como o policia-

mento ostensivo, a investigação criminal, a produção de provas periciais e a gestão do sistema 

penitenciário.

Neste sentido, observa-se que, nos últimos anos, alguns conceitos e paradigmas tecnológicos 

têm se tornado referenciais importantes na construção de um novo modelo de organização 

de segurança pública, baseado na excelência no atendimento às demandas públicas. Citam-

se, como exemplos, as soluções orientadas à integração de bases de dados em segurança 

pública, os Centros de Comando, Comunicação, Controle e Inteligência (C3I) e o conceito de 

“Cidades Inteligentes”.

Existe, na atualidade, uma corrente de grupos políticos e da sociedade civil organizada que 

defende que sejam investidos mais recursos fi nanceiros públicos para a modernização das 

tecnologias na segurança pública como forma de dotar as organizações policiais de instrumen-

tos necessários ao incremento de suas capacidades e estratégias de prevenção e combate à 

criminalidade crescente em território nacional. Tais correntes entendem que o Brasil ainda não 

apresentou uma política sólida e exequível que oriente tais investimentos.

Em sua opinião, qual a probabilidade de que, até 31 de dezembro de 2022, tenha sido im-

plementada no Brasil, uma política nacional de informação e suas TIC’s, que possibilite que 

sejam norteados investimentos para maior integração, efi ciência e cooperação entre os di-

versos órgãos componentes do sistema de segurança pública?

B.10) Lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrências (TCO) pela PMDF

A demanda por serviços de Segurança Pública, prestados com base nos princípios da efi ciên-

cia, economicidade e celeridade, tem motivado, em âmbito nacional, iniciativas de transformar 

as instituições policiais em polícias de ciclo completo, ou seja, a mesma instituição passaria a 

realizar as funções judiciário-investigativas e ostensivo-preventivas.

Neste sentido, algumas unidades da federação têm implantado, com base no disposto na Lei 

9.099/95, a lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrências pelas Polícias Militares. Na 

prática, tais instituições – dentre as quais podemos citar as do Estado do Rio Grande do Sul, 

Paraná e São Paulo - realizam o registro das ocorrências de menor potencial ofensivo.

Em algumas destas Unidades da Federação, a lavratura do TCO foi objeto de discussões no 

âmbito do Poder Judiciário. No país, alguns tribunais manifestaram entendimento de que ao 

referir-se à autoridade policial, a Lei 9.099/95 e o Código de Processo Penal não excluíram a 

possibilidade de lavratura e registro de ocorrências por parte das Polícias Militares. Dentre os 

argumentos para tal lavratura, está o respeito aos princípios da celeridade e efi ciência, sagra-

dos na Constituição Federal de 1988.

Há também o entendimento contrário, geralmente conduzido por entidades representativas 

de classe das Polícias Judiciárias, de que a lavratura do Termo Circunstanciado fere as compe-

tências constitucionais e legais destas organizações responsáveis pela investigação criminal.



32 Governo do Distrito Federal

Sistema de Gestão Estratégica

Em sua opinião, qual a probabilidade de que, até 31 de dezembro de 2022, tenha sido im-

plantada, no âmbito do Distrito Federal, a lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrên-

cias pela PMDF?

B.11) Redução de homicídios

A Organização das Nações Unidas (ONU) toma por base a taxa anual de homicídios por 100.000 

habitantes para medir a criminalidade de uma sociedade. É sabido que soluções para reduzir 

os índices de criminalidade são complexas, extrapolando a área da segurança pública, envol-

vendo também os setores da educação, saúde, emprego e renda, infraestrutura das cidades, 

entre outros.

No Distrito Federal, nos últimos 05 anos, a taxa de homicídio na população total tem se man-

tido estável, sendo que em 2013 foi de 25,7 homicídios por 100 mil habitantes (fonte: Anuário 

Brasileiro de Segurança Pública/MJ - 2013), próximo da média nacional.

Com investimento em infraestrutura, educação, geração de emprego e renda, concomitantes 

com medidas administrativas de controle de estabelecimentos, além de investimento em poli-

ciamento preventivo e qualifi cação da atividade investigativa e pericial em áreas que apresen-

tavam altos índices de violência, alguns estados brasileiros conseguiram reduzir as alarmantes 

taxas de homicídio. Devemos, contudo, assinalar a oscilação das taxas dessas incidências cri-

minosas em curtos períodos de tempo, o que se tem evidenciado pela falta de conjugação e 

adequação de políticas públicas estruturantes.

Em sua opinião, qual a probabilidade de que, até 31 de dezembro de 2022, a taxa anual de 

homicídios, no Distrito Federal, seja reduzida para patamares inferiores a 10 homicídios por 

100.000 habitantes?

B.12) Unificação das Organizações Policiais

Na atualidade, existem diversas propostas em tramitação no Congresso Nacional que versam 

sobre ações que possibilitariam uma reestruturação e reorganização do modelo de segurança 

pública brasileiro, consagrado no texto constitucional.

Um dos temas que merece destaque, debatido tanto no âmbito legislativo, quanto pela mídia 

nacional e por diversos outros segmentos da sociedade civil é o da unifi cação das forças poli-

ciais nos Estados e no Distrito Federal.

Recentemente, tal temática voltou à tona, com a apresentação de Proposta de Emenda à Cons-

tituição que apresenta um conjunto de medidas para redução da criminalidade no Estado Bra-

sileiro, dentre as quais urge a da reorganização das estruturas das Polícias Civis e Militares, 

unifi cando-as em uma nova organização, que acumulará as atribuições de polícia ostensiva e 

preventiva e de investigação e apoio à atividade judiciária. Criar-se-á, dessa forma, uma força 

policial de ciclo completo em cada Unidade da Federação.

Dentre os argumentos apresentados estão o da maior integração entre as duas atividades, 

a racionalização, economia e efi ciência das atividades de apoio administrativo, tais como 

as de formação, de gestão de recursos humanos, materiais e informacionais. Os principais 
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especialistas, políticos e estudiosos entendem que tal modelo poderá proporcionar maior ra-

pidez na resposta às demandas do cidadão e da sociedade, além de maior efetividade na 

prevenção e combate à violência e criminalidade.

Os especialistas alertam que o Brasil é um dos poucos países que ainda possui polícias de ciclo 

incompleto – sendo uma de caráter preventivo e ostensivo e outra de caráter investigativo.

Há também uma corrente de especialistas que acreditam que a simples unifi cação das duas or-

ganizações não passa de uma solução simplista, ideológica e de cunho político que, em termos 

práticos, não provocará grandes melhorias no processo de prevenção e repressão à crimina-

lidade no país. Dentre as alternativas apresentadas por esta corrente está o estabelecimento 

de polícias de ciclo completo no âmbito dos Estados e do DF, sem necessariamente unifi cá-las.

Em sua opinião, qual a probabilidade de que, até 31 de dezembro de 2022, tenha sido imple-

mentada no Brasil, alteração no texto constitucional que estabeleça, no âmbito dos Estados 

e do Distrito Federal, uma Força Policial resultante da unifi cação das polícias militar e civil?

C) Análise de Cenários

Evento Cenário Mais Provável Cenário Ideal

Atratividade da carreira policial militar Ocorre Ocorre

Aumento populacional no DF e na RIDE. Ocorre Não Ocorre

Colapso da mobilidade urbana no DF Ocorre Não Ocorre

Crescimento do PIB brasileiro. Não Ocorre Ocorre

Crescimento do segmento de segurança privada 

no DF.
Ocorre Ocorre

Crescimento e radicalização dos movimentos 

sociais.
Não Ocorre Não Ocorre

Democratização das mídias através das redes 

sociais
Não Ocorre Ocorre

Desenvolvimento sustentável do cerrado. Não Ocorre Ocorre

Emprego de novas tecnologias de combate ao 

crime
Ocorre Ocorre

Lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrên-

cias pela PMDF.
Ocorre Ocorre

Redução de homicídios Ocorre Ocorre

Unifi cação das Organizações Policiais. Ocorre Não Ocorre¹

1 - A PMDF entende que a otimização da segurança pública será obtida com execução do ciclo 
completo de polícia, e não com a unificação das organizações policiais.
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CAPÍTULO VI

OBJETIVOS, ESTRATÉGIAS 

E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Seção I

PERSPECTIVA DA GESTÃO FINANCEIRA

1. Objetivo: Assegurar os recursos orçamentários necessários. 

Estratégias:

1.1. Realizar a gestão completa do ciclo de recursos extraorçamentários (caução e restos a pagar). 

1.2. Realizar a gestão completa do ciclo orçamentário. 

Iniciativas Estratégicas:

1.2.1. Identifi car e destinar as fontes de fi nanciamento dos programas, projetos e operações 

especiais orçamentárias. 

1.2.2. Realizar avaliação inicial dos custos relacionados a TI, defi nindo parâmetros e resul-

tados alcançáveis.

1.2.3. Identifi car e destinar as fontes de fi nanciamento dos programas, projetos e operações 

especiais orçamentárias de saúde e assistência ao pessoal. 

1.2.4. Estimular o desenvolvimento das Parcerias Público-Privadas. 



36 Governo do Distrito Federal

Sistema de Gestão Estratégica

1.2.5. Realizar gestões visando garantir o orçamento e recursos do governo federal para 

aplicação nas ações e projetos destinados à realização de grandes eventos. 

1.2.6. Elaborar a proposta dos Planos Plurianuais, com observância dos prazos legais, ali-

nhada com o presente plano estratégico, diretrizes de comando e planos de governo. 

2. Objetivo: Garantir a execução financeira dos recursos orçamentários

Estratégias:

2.1. Otimizar a execução e controle orçamentário e fi nanceiro.

Iniciativas Estratégicas:

2.1.1. Desenvolver sistema de informação para gestão ao processo de planejamento, execu-

ção e controle orçamentário e fi nanceiro.

2.1.2. Elaborar e implementar manual de diretrizes para planejamento, execução e controle 

orçamentário e fi nanceiro da Corporação.

2.1.3. Desenvolver e implementar programa de capacitação continuada em processo 

licitatório.

2.1.4. Estreitar relacionamento técnico com os órgãos de controle.

2.1.5. Fomentar o intercâmbio de informações com corporações congêneres, nas áreas or-

çamentária e fi nanceira.

2.1.6. Elaborar o manual de confecção de projeto básico e termo de referência.

2.1.7. Criar ações para captação de recurso orçamentário visando atender às demandas de 

ensino.

2.2. Melhorar a conformidade entre o planejado e o executado. 

Iniciativas Estratégicas:

2.2.1. Implantar sistema informatizado para controle do Plano Interno de Orçamento.

2.2.2. Criar mecanismos de controle de execução físico-fi nanceiro do orçamento.

2.2.3. Fortalecer as estruturas de gestão do Plano Plurianual.

2.3. Implantar a gestão de informação de logística na PMDF. 

Iniciativa Estratégica:

2.3.1. Desenvolver e implantar novo modelo de gestão de processos fi nanceiros e logísticos.
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Seção II

PERSPECTIVA DO APRENDIZADO E CRESCIMENTO

3. Objetivo: Fortalecer o desenvolvimento dos recursos humanos. 

Estratégias:

3.1. Ampliar a capacitação dos Policiais Militares em atividades operacionais. 

Iniciativas Estratégicas:

3.1.1. Desenvolver e implementar programa de capacitação continuada de policiais nos cur-

sos de policiamento ambiental, operações no cerrado e de operações lacustres.

3.1.2. Desenvolver e implementar programa de capacitação continuada de Policiais Militares 

no curso de policiamento de trânsito. 

3.1.3. Desenvolver e implementar programa de capacitação continuada de Policiais Militares 

em policiamento escolar. 

Foto: Sd Rodrigo Felipe
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3.1.4. Desenvolver e implementar programa de capacitação continuada de pilotos de aeronave. 

3.1.5. Desenvolver e implementar programa de capacitação continuada de tripulantes 

operacionais. 

3.1.6. Desenvolver e implementar programa de capacitação continuada de treinamento con-

tinuado e de atualização profi ssional 

3.1.7. Desenvolver e implementar programa de capacitação continuada de programa de trei-

namento em serviço para a atividade operacional (rotina diária).

3.2. Ampliar a capacitação de ofi ciais em gestão organizacional.

Iniciativas Estratégicas:

3.2.1. Desenvolver e implementar programa de capacitação de gestores (tenentes-coronéis 

e majores) em tecnologia da informação, governança corporativa, investimentos em TI, ge-

renciamento de projetos, alinhamento estratégico e planejamento estratégico. 

3.2.2. Desenvolver e implementar programa de capacitação de gestores (tenentes-coro-

néis, majores e capitães aperfeiçoados) em áreas específi cas da gestão. 

3.2.3. Desenvolver e implementar programa de capacitação de gestores intermediários (ca-

pitães e tenentes) em áreas específi cas.

3.2.4. Desenvolver e implementar programa de capacitação de gestores em sistemas de 

coordenação, comando e controle operacional.

3.3. Ampliar a capacitação dos Policiais Militares em atividades técnico-profi ssionais. 

Iniciativas Estratégicas:

3.3.1. Desenvolver e implementar programa de capacitação continuada de Policiais Militares 

em análise criminal.

3.3.2. Desenvolver e implementar programa de capacitação e atualização de conhecimen-

tos em telecomunicações e radiocomunicações. 

3.3.3. Desenvolver e implementar programa de capacitação de profi ssionais que atuam em 

atividades área de saúde e assistência ao pessoal. 

3.3.4. Desenvolver e implementar programa de capacitação de recursos humanos em-

pregados na atividade logística, incluindo os integrantes de unidades administrativas e 

operacionais.

3.4. Ampliar a capacitação dos Policiais Militares em Polícia Comunitária e de proximidade. 

Iniciativas Estratégicas:

3.4.1. Desenvolver e implementar programa de capacitação de Policiais Militares em policia-

mento orientado para o problema.
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3.4.2. Desenvolver e implementar programa de capacitação de Policiais Militares no curso 

de Promotor de Polícia Comunitária.

3.4.3. Desenvolver e implementar programa de capacitação de Policiais Militares como mul-

tiplicadores de Polícia Comunitária.

3.4.4. Desenvolver e implementar programa de capacitação, com ensino presencial ou à dis-

tância, para todos os Policiais Militares na fi losofi a de polícia comunitária e de proximidade. 

3.4.5. Inserir a disciplina de direitos humanos como temática transversal nos cursos profi s-

sionais desenvolvidos pela PMDF. 

3.5. Desenvolver e implementar programa de capacitação dos Policiais Militares para atuação 

em grandes eventos. 

Iniciativas Estratégicas:

3.5.1. Desenvolver e implementar programa de capacitação de Policiais Militares em línguas 

estrangeiras para atuação em grandes eventos e segurança de turistas, bem como para 

atuação em representações diplomáticas e organismos internacionais. 

3.5.2. Desenvolver e implementar programa de capacitação de Policiais Militares em qualida-

de no atendimento, relações sociais e humanas, mediação de confl itos, socorros de urgência, 

direitos humanos aplicados à atividade policial, ética profi ssional, legislação e técnica policial.

3.5.3. Desenvolver e implementar programa de capacitação de ofi ciais superiores e intermediá-

rios em nível de pós-graduação em planejamento, comando e gestão de grandes eventos. 

3.5.4. Concluir projeto de curso de graduação em tecnologia em segurança e ordem públi-

ca para 5.000 Policiais Militares projeto policial do futuro. (INICIATIVA CONCLUÍDA) 

3.5.5 Desenvolver e implementar programa de capacitação de ofi ciais gestores na metodo-

logia de gerenciamento de projetos. 

3.5.6. Realizar convênios, parcerias ou contratos com instituição(ões) de nível superior para 

a realização de cursos de pós-graduação, extensão e de curta duração em apoio ao Institu-

to Superior de Ciências Policiais. 

3.6. Desenvolver a melhoria da qualidade de vida e condições de trabalho do efetivo da PMDF. 

Iniciativas Estratégicas:

3.6.1. Adquirir materiais e equipamentos permanentes para a atividade de saúde.

3.6.2. Desenvolver e implementar programa de capacitação para o efetivo de profi ssionais 

de apoio à saúde, dentro de seus quadros e especialidades. 

3.6.3 Realizar convênios, parcerias ou contratos em saúde. 

3.6.4. Construir o centro médico/hospital da PMDF. (INICIATIVA CONCLUÍDA) 

3.6.5. Modernizar instalações do Centro de Capacitação Física da PMDF. 
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3.6.6. Edifi car instalações da Diretoria de Saúde e Assistência ao Pessoal e de Apoio à Saúde. 

3.6.7. Criar núcleo de preparação para a inatividade e assistência à pessoa idosa.

3.6.8. Criar projeto de segurança e prevenção de acidentes no trabalho.

3.6.9. Criar, revisar e atualizar as normas gerais de ação de cada unidade do sistema de 

saúde da PMDF .

3.6.10. Desenvolver estudos sobre doenças ocupacionais relacionadas à atividade policial.

3.6.11. Desenvolver padrões de referência de materiais, acessórios, equipamentos e apare-

lhos utilizados nas unidades de saúde da PMDF.

3.6.12. Desenvolver projeto para redução do absenteísmo.

3.6.13. Desenvolver projetos com foco na melhoria das condições físicas dos Policiais Militares.

3.6.14. Desenvolver projetos de humanização e sensibilização para profi ssionais da saúde. 

3.6.15. Desenvolver projetos e ações orientadas a melhoria das condições de saúde e qua-

lidade de vida dos Policiais Militares, seus dependentes e pensionistas (programa de saúde 

da família policial militar).

3.6.16. Implantação do Sistema de Apoio Integrado ao Inativo e Pensionista (SAIIP). 

3.6.17. Implantar unidades de formação sanitária no âmbito dos comandos de policiamento 

regionais e grandes batalhões. 

3.7. Fomentar o processo de ensino de formação e capacitação continuada. 

Iniciativas Estratégicas:

3.7.1. Alinhar as disciplinas curriculares dos diversos cursos da PMDF à matriz curricular na-

cional da SENASP. 

3.7.2. Reestruturar fi sicamente instalações das unidades do Departamento de Educação e Cultura.

3.7.3. Implementar o Centro de Treinamento Operacional e de Tiro Policial. 

3.7.4. Criar o plano de capacitação continuada, aperfeiçoamento e especialização de pes-

soal da PMDF. 

3.7.5. Criar e normatizar o corpo permanente de instrutores e professores da PMDF.

3.7.6. Desenvolver o perfi l profi ssiográfi co e o mapeamento de competências policial militar.

3.7.7. Desenvolver sistemas de informações de apoio à atividade de educação e cultura da PMDF. 

3.7.8. Implantar estrutura de educação à distância (EAD) para capacitação técnico-profi ssio-

nal do efetivo policial militar. 
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3.7.9. Realizar curso de formação de ofi ciais para manutenção do crescimento do efetivo em 

50 ofi ciais por ano. (mensurar continuamente o ingresso para dar fl uxo de carreira)

3.7.10. Realizar continuamente os cursos obrigatórios das carreiras policiais militares. 

3.7.11. Revisar a matriz básica curricular para os cursos de formação, aperfeiçoamento, espe-

cialização e capacitação continuada da PMDF. 

3.8. Realizar concurso público para reposição de efetivos.

Iniciativas Estratégicas:

3.8.1. Realizar, anualmente, concursos públicos para a reposição dos efetivos dos diversos 

quadros da PMDF, conforme previsão no Quadro Organizacional de Distribuição de Efetivo 

(QODE). (mensurar continuamente o ingresso para dar fl uxo de carreira)

3.8.2. Elaborar estudos de efetivos para ingresso anual de Policiais Militares na Corporação.

3.9. Levar a saúde coletiva ao núcleo da família policial militar.

Iniciativa Estratégica:

3.9.1. Melhorar as condições de saúde e qualidade de vida dos Policiais Militares, seus de-

pendentes e pensionistas (programa de saúde da família policial militar). 

3.10. Aprimorar a gestão da educação e cultura.

Iniciativas Estratégicas:

3.10.1. Criar e implantar marco regulatório de ensino da Corporação. 

3.10.2. Estimular os integrantes da PMDF para atuação na área de ensino. 

3.10.3. Normatizar o emprego do corpo docente e administrativo. 

3.10.4. Criar cadastro de pessoal com respectivas capacitações e habilitações. 

3.10.5. Fomentar relações com órgãos congêneres de outras corporações.

3.10.6. Estabelecer o modelo de gestão de ensino da PMDF.

3.10.7. Estabelecer parcerias com centros de excelência nacionais e internacionais de ensino. 

3.10.8. Capacitar todo efetivo na confecção do Termo Circunstanciado de Ocorrência.

3.10.9. Implementar curso de graduação em Tecnologia em Segurança Pública para Policiais 

Militares e sociedade civil. 

3.10.10. Fomentar cursos superiores para Policiais Militares e sociedade civil.

3.10.11. Adequar o Instituto Superior de Ciências Policiais (ISCP) na estrutura organizacional 

da Corporação. 
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3.10.12. Realizar convênios, parcerias ou contratos com instituição(ões) de ensino superior 

para capacitar policiais com mestrado e doutorado em apoio ao ISCP. 

3.10.13. Criar e implantar cursos de graduação e pós-graduação de interesse para a PMDF. 

3.10.14. Estabelecer a legislação de ensino policial militar. 

3.10.15. Atuar junto à Assessoria Parlamentar para aprovação da “Lei de Ensino da PMDF”. 

3.10.16. Criar o Centro Cultural da PMDF. 

3.11. Incorporar as perspectivas de Gênero na Polícia Militar do Distrito Federal.

Iniciativas Estratégicas:

3.11.1. Criar e regulamentar o Escritório de Gênero no âmbito da PMDF.

3.11.2. Adequar a logística (dependências, armamento, equipamento e uniformes) à perspectiva 

de Gênero no âmbito institucional.

3.11.3 Desenvolver campanha interna de difusão e sensibilização sobre as questões relacio-

nadas ao Gênero na PMDF.

3.11.4. Estimular a produção de conhecimento sobre relações de Gênero no âmbito institucional. 

4. Objetivo: Aprimorar a gestão dos recursos humanos.

Estratégias:

4.1. Aperfeiçoar a gestão e o controle de pessoal. 

Iniciativas Estratégicas:

4.1.1. Criar cédula de identifi cação segura, baseada em mecanismos de biometria ou smart card.

4.1.2. Criar e implantar o plano de alocação de pessoal. 

4.1.3. Desenvolver e implantar o plano de cargos e salários. 

4.1.4. Desenvolver modelo de gestão e avaliação de desempenho com foco em resultados. 

4.1.5. Desenvolver modelo de seleção, integração, manutenção, alocação, realocação e re-

adaptação de servidor.

4.1.6. Desenvolver projeto de gestão de e por competências, incluindo a composição de 

banco de talentos. 

4.1.7. Desenvolver sistema de informações de controle de alterações e assentamento de pessoal. 

4.1.8. Desenvolver sistema de informações de identifi cação de pessoal militar. 

4.1.9. Desenvolver sistema de informações para a manutenção de prontuários digitais na PMDF. 
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4.1.10. Elaborar estudo para defi nição do modelo adequado para contratação e alocação de 

pessoal técnico-especializado.

4.1.11. Elaborar plano de recrutamento e seleção de recursos humanos da PMDF. 

4.1.12. Elaborar políticas e projetos com foco na melhoria da capacidade técnica e física dos 

policiais militares.

4.1.13. Elaborar políticas e projetos de saúde ocupacional e qualidade de vida no ambiente 

de trabalho.

4.1.14. Criar e implantar processo de controle e fi scalização de atividades de pessoal. 

4.1.15. Elaborar projeto para regulamentar o plano de alocação de pessoal.

4.1.16. Desenvolver e implantar um sistema anual de pontuação para avaliação e promoção. 

4.1.17. Elaboração, aprovação e implantação de nova normatização de ingresso nos quadros 

de saúde da PMDF. 

5. Objetivo: Estimular o desenvolvimento técnico-científico em segurança pública.

Estratégia:

5.1. Fomentar estudos, iniciativas e projetos na área de segurança pública. 

Iniciativas Estratégicas:

5.1.1. Criar a revista científi ca do Instituto Superior de Ciências Policiais. 

5.1.2. Criar o núcleo de estudos e pesquisa em segurança pública, violência e confl itualidade. 

5.1.3. Criar programa de pesquisa no âmbito do DEC em parceria com segmentos da sociedade. 

5.1.4. Realizar convênios, parcerias ou contratos com CNPQ, FAP-DF ou congêneres, no 

governo local ou federal, para o fomento de pesquisas de interesses da PMDF. 

6. Objetivo: Incrementar as atividades disciplinares e correcionais.

Estratégias:

6.1. Fortalecer a estrutura de controle de condutas criminais praticados por Policiais Militares do 

Distrito Federal. 

Iniciativas Estratégicas:

6.1.1. Edifi car sede do Departamento de Controle e Correição.

6.1.2. Elaborar programa de reeducação do Policial Militar condenado à pena restritiva de 

liberdade na Justiça Militar. 
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6.1.3. Edifi car instalações prediais para o Presídio Militar.

6.1.4. Realizar convênios, parcerias, acordo de cooperação ou contratos com sistema prisio-

nal para implantação de sistema de informações para o controle de procedimentos admi-

nistrativos e criminais militares.

6.2. Fortalecer a estrutura de controle de condutas disciplinares e ético-profi ssionais.

Iniciativas Estratégicas:

6.2.1. Implementar programa de capacitação de Policiais Militares em Polícia Judiciária Militar. 

6.2.2.Criar e implantar o novo Código de Disciplina e Ética da Corporação. 

6.2.3.Criar e implantar o policiamento ostensivo disciplinar. (INICIATIVA CONCLUÍDA) 

6.3. Implementar órgãos de perícia na Corporação.

Iniciativas Estratégicas:

6.3.1. Edifi car sedes dos órgãos de Perícia na Corporação.

6.3.2. Implantar programa de especialização de Policiais Militares na atividade Pericial. 

6.3.3. Dotar a atividade Pericial de pessoal policial militar, tecnologia, equipamentos e servi-

ços de tecnologia da informação e comunicações. 

6.3.4. Desenvolver sistemas de informação de suporte à atividade Pericial.

6.3.5. Implantar programa de conscientização para a atividade Pericial e suas especifi cidades.

7. Objetivo: Promover a motivação dos recursos humanos.

Estratégias:

7.1. Desenvolver programas motivacionais para Policiais Militares e dependentes. 

Iniciativas Estratégicas:

7.1.1. Criar programa de inclusão digital para os Policiais Militares e seus dependentes. 

7.1.2. Criar programas de valorização do capital humano. 

7.1.3. Criar creches para os fi lhos de Policiais Militares. 

7.1.4. Criar e implantar sistema de méritos.

7.1.5. Realizar gestões para a criação de um programa habitacional para Policiais Militares. 

7.2. Implantar o Colégio Militar Tiradentes (CMT) para dependentes de Policiais Militares do DF 

e comunidades. 
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Iniciativas Estratégicas:

7.2.1. Criar e regulamentar o Colégio Militar Tiradentes. (INICIATIVA CONCLUÍDA) 

7.2.2. Edifi car a sede do Colégio Militar Tiradentes.

7.2.3. Dotar o Colégio Militar Tiradentes de equipamentos, viaturas, ferramentas e materiais 

de caráter específi co para suas atividades.

7.2.4. Dotar o Colégio Militar Tiradentes de recursos humanos que garantam sua efetividade 

(professores e de profi ssionais de outras áreas).

Seção III

PERSPECTIVA DE PROCESSOS INTERNOS

8. Objetivo: Aprimorar a gestão logística. 

Estratégias:

8.1. Prover a Corporação de edifi cações de apoio à logística, fi nanças e telemática. 

Iniciativas Estratégicas:

8.1.1. Dotar a Corporação de auditórios.

Foto: Sd Fábio Koch
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8.1.2. Dotar a Corporação de abrigadouros para viaturas de grande porte (garagens-abrigo). 

8.1.3. Edifi car sede da Diretoria de Telemática. 

8.2. Criar e regulamentar unidades de apoio à logística.

Iniciativa Estratégica:

8.2.1. Implantar Centro Gráfi co da PMDF.

8.3. Otimizar os processos logísticos.

Iniciativas Estratégicas:

8.3.1. Padronizar por estudos específi cos as necessidades de materiais, equipamentos, via-

turas e serviços utilizados pela Corporação. 

8.3.2. Realizar convênios, parcerias, acordos de cooperação ou contratos para desenvolvi-

mento de projetos de engenharia e arquitetura. 

8.3.3. Criar e implantar modelo de gestão inteligente da frota, material bélico e suprimentos. 

8.3.4. Desenvolver sistema de informações para controle automatizado de patrimônio.

8.3.5. Desenvolver estudos sobre a terceirização de serviços na PMDF.

8.3.6. Descentralizar serviços na PMDF.

8.4. Implantar a gestão informatizada de obras da PMDF. 

Iniciativas Estratégicas:

8.4.1. Criar e implementar modelo de plano de obras e plano de projetos da PMDF. 

8.4.2. Ampliar o funcionamento da Seção de Compras e Licitações. 

8.5. Normatizar os processos de aquisição de bens ou serviços.

Iniciativas Estratégicas:

8.5.1. Criar indicadores para aferição dos processos para aquisição de bens e serviços. 

8.5.2. Criar e implementar modelo de gestão de bens de consumo da Corporação. 

8.5.3. Criar e implementar modelo de gestão de bens e serviços da Corporação. 

8.5.4. Estabelecer normas para confecção de documentos de aquisição de bens e serviços. 

8.5.5. Padronizar bens móveis, imóveis, semoventes e serviços. 
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9. Objetivo: Implementar a gestão estratégica.

Estratégias:

9.1. Criar modelos de processos de gestão organizacional. 

Iniciativas Estratégicas:

9.1.1. Desenvolver projeto para mapeamento, análise e melhoria de processos da PMDF. 

9.1.2. Criar e implantar Procedimentos Operacionais Padrão. 

9.1.3. Elaborar estudos e implantar novos uniformes da PMDF. (INICIATIVA CONCLUÍDA)

9.1.4. Elaborar e implantar novo regulamento de uniformes da PMDF (RUPM). (INICIATIVA 

CONCLUÍDA) 

9.1.5. Elaborar manual de doutrina, procedimentos, fi scalização e controle operacional da 

atividade policial militar (Manual Básico de Policiamento). 

9.1.6. Criar o catálogo de serviços da PMDF.

9.2. Desenvolver parcerias estratégicas. 

Iniciativas Estratégicas:

9.2.1. Desenvolver parcerias estratégicas com foco nos grandes eventos. 

9.2.2. Desenvolver parcerias estratégicas com foco na qualidade de vida. 

9.2.3. Desenvolver parcerias estratégicas para a melhoria da qualidade em segurança pública. 

9.2.4. Estabelecer parcerias com órgãos nacionais e internacionais para intercâmbio de 

conhecimentos em segurança pública. 

9.2.5. Estabelecer parcerias com outras organizações governamentais, não governamen-

tais e empresas privadas para fomentar o desenvolvimento da atividade de Segurança Pú-

blica no Distrito Federal. 

9.2.6. Estabelecer parcerias com a sociedade civil para fomentar a defesa dos direitos hu-

manos e cidadania.

9.2.7. Estabelecer parcerias para formação de rede de informações com os profi ssionais da 

área de segurança privada e com a comunidade, a fi m de prevenir a incidência de crimes. 

9.2.8. Realizar gestões com os diversos órgãos distritais para a implantação do Termo Cir-

cunstanciado e Boletim Eletrônico de Ocorrências. 

9.2.9. Realizar gestões para a integração das bases de dados em Segurança Pública do 

Distrito Federal e Governo Federal.
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9.2.10. Realizar gestões, junto às esferas governamental, federal e distrital, para obtenção 

de áreas para a construção de novos aquartelamentos, para ampliação da distribuição ter-

ritorial da PMDF. 

9.3. Desenvolver planos de apoio ao desdobramento estratégico. 

Iniciativas Estratégicas:

9.3.1. Desenvolver e implantar o plano de articulação territorial das unidades operacionais 

da Polícia Militar do Distrito Federal.

9.3.2. Elaborar e implantar Plano Diretor de Controle e Correição.  

9.3.3. Elaborar e implantar Plano Diretor de Missões Especiais. (INICIATIVA CONCLUÍDA)

9.3.4. Elaborar e implantar Plano Diretor de Saúde e Assistência ao Pessoal. (INICIATIVA 

CONCLUÍDA) 

9.3.5. Elaborar e implantar Plano Diretor da Atividade Operacional. (INICIATIVA CONCLUÍDA) 

9.3.6. Elaborar e implantar Plano Diretor de Comunicação Social e Marketing. (INICIATIVA 

CONCLUÍDA) 

9.3.7. Elaborar e implantar Plano Diretor de Educação e Cultura. (INICIATIVA CONCLUÍDA) 

9.3.8. Elaborar e implantar Plano Diretor de Logística. (INICIATIVA CONCLUÍDA) 

9.3.9. Elaborar e implantar Plano Diretor de Orçamento e Finanças. (INICIATIVA CONCLUÍDA)

9.3.10. Elaborar e implantar Plano Diretor de Recursos Humanos. (INICIATIVA CONCLUÍDA) 

9.3.11. Elaborar e implantar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação.  (INICIATIVA CONCLUÍDA)

9.3.12. Elaborar e implantar o Plano Diretor de Gestão em Inteligência. (INICIATIVA CONCLUÍDA)

9.3.13. Elaborar e implantar Portfólio de Projetos. (INICIATIVA CONCLUÍDA) 

9.3.14. Elaborar planos específi cos para emprego da força policial na Copa do Mundo de 

2014. (INICIATIVA CONCLUÍDA)

9.3.15. Elaborar e implantar o Plano Diretor de Gestão em Polícia Comunitária, de Proximi-

dade e Direitos Humanos.

9.4. Desenvolver projetos estratégicos. 

Iniciativas Estratégicas:

9.4.1. Desenvolver e implantar projetos de sistemas de gestão. 

9.4.2. Desenvolver e implantar projetos e ações com foco na Copa do Mundo de 2014. (INI-

CIATIVA CONCLUÍDA) 
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9.4.3. Desenvolver e implantar programas e ações com foco em responsabilidade e susten-

tabilidade ambiental. 

9.4.4. Desenvolver e implantar projeto de sistematização de comando e controle das ativi-

dades operacionais e administrativas da PMDF. 

9.5. Desenvolver sistemas de gestão estratégica, fi nanceira e orçamentária. 

Iniciativas Estratégicas:

9.5.1. Desenvolver e implantar sistema de gestão estratégica. 

9.5.2. Desenvolver e implantar sistemas de gestão da qualidade. 

9.5.3. Desenvolver e implantar sistema de gestão de risco.

9.5.4. Desenvolver e implantar Sistema Gestão para controle dos processos de Comando 

e Estado-Maior.

9.5.5. Desenvolver e implantar sistema de gestão de pessoal.

9.5.6. Desenvolver e implantar sistema de controle logístico.

9.5.7. Desenvolver e implantar sistema de controle fi nanceiro e orçamentário. 

9.5.8. Desenvolver e implantar sistema de controle e correição. 

9.5.9. Desenvolver e implantar sistema de ouvidoria e atendimento ao cidadão.

9.5.10. Desenvolver e implantar sistema de ensino e instrução.

9.5.11. Desenvolver e implantar sistema de Inteligência Policial.

9.5.12. Desenvolver e implantar sistema de controle operacional da PMDF. 

9.6. Implementar a cultura estratégica na PMDF.

Iniciativas Estratégicas:

9.6.1. Conduzir as iniciativas relacionadas à reestruturação organizacional da PMDF, com 

base na Lei 12.086/09.(INICIATIVA CONCLUÍDA)

9.6.2. Conduzir as iniciativas relacionadas à nova reestruturação organizacional na PMDF.

9.6.3. Consolidar o Estado-Maior como Órgão de Assessoramento Estratégico da PMDF. 

(INICIATIVA CONCLUÍDA)

9.6.4. Criar e regulamentar Núcleo de Inteligência Estratégica. 

9.6.5. Consolidar o Modelo de Análise Criminal da PMDF. (INICIATIVA CONCLUÍDA) 
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9.6.6. Criar e regulamentar Escritório de Gerenciamento de Projetos do Estado-Maior. (INI-

CIATIVA CONCLUÍDA) 

9.6.7. Criar e regulamentar Seção de Assuntos Institucionais e Comunicação Social no Esta-

do-Maior. (INICIATIVA CONCLUÍDA) 

9.6.8. Criar e regulamentar seção de Gestão da Qualidade no Estado-Maior. (INICIATIVA 

CONCLUÍDA) 

9.6.9. Desenvolver planos diretores das áreas administrativas e operacionais. (INICIATIVA 

CONCLUÍDA)

9.7. Implementar a cultura da gestão de risco na PMDF.

Iniciativas Estratégicas:

9.7.1. Implementar o Plano de Gestão de Risco na PMDF. (INICIATIVA CONCLUÍDA) 

9.7.2. Criar Comissão Permanente de Gestão de Risco. (INICIATIVA CONCLUÍDA)

9.8. Assegurar o desenvolvimento e a disseminação da gestão da qualidade na PMDF.

Iniciativas Estratégicas:

9.8.1. Apresentar um programa de excelência em gestão. 

9.8.2. Elaborar e implantar indicadores de gestão. 

9.8.3. Desenvolver parcerias estratégicas voltadas para as demandas da gestão da 

qualidade. 

9.8.4. Elaborar critérios para a formação de núcleos de gestão da qualidade nos órgãos da 

PMDF.

9.8.5. Realizar cursos na área de gestão da qualidade, podendo ser em parceria com outras 

instituições. 

9.8.6. Elaborar estudos temáticos de trabalhos técnico-científi cos para a produção do co-

nhecimento na área de gestão da qualidade. 

9.8.7. Desenvolver ações para mapeamento, análise e melhoria de processos da PMDF. 

9.8.8. Criar e implantar prêmio da qualidade para a Polícia Militar do Distrito Federal.  

10. Objetivo: Garantir as informações necessárias à tomada de decisão. 

Estratégias:

10.1. Desenvolver a atividade de Inteligência Policial. 
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Iniciativas Estratégicas:

10.1.1. Dotar a atividade de inteligência de tecnologia, equipamentos e serviços de telemática. 

10.1.2. Dotar a atividade de inteligência de equipamentos e acessórios técnicos próprios 

para ações, guarda de documentos e de material, identifi cação, credenciamento e de sen-

soriamento remoto. 

10.1.3. Dotar a atividade de inteligência de veículos especiais. 

10.1.4. Implantar programa de especialização de Policiais Militares na área de Inteligência Policial. 

10.1.5. Desenvolver sistema de informações de apoio à decisão baseado em Business 

Intelligence. 

10.1.6. Desenvolver sistemas de informação de suporte à atividade de Inteligência Policial.

10.1.7. Implantar programa de sensibilização para a atividade de inteligência (ofi cinas 

periódicas).

10.1.8. Implantar programa de capacitação de analistas em inteligência em sistema de ge-

renciamento de banco de dados.

10.1.9. Regulamentar a utilização do cartão suprimento de fundos. 

10.1.10. Regulamentar a utilização dos recursos fi nanceiros da atividade de inteligência. 

10.1.11. Desenvolver estudos de viabilização do Centro de Inteligência como uma unidade 

gestora orçamentária.

10.1.12. Realizar estudos baseados em gestão da informação para integração dos dados do 

Sistema de Informações Policial Militar (SIPOM). 

10.1.13. Implantar sistema de controle de informações do SIPOM.

10.1.14. Inserir conteúdo de segurança da informação como temática transversal nos cursos 

profi ssionais desenvolvidos pela PMDF.    

10.1.15. Viabilizar acesso ao sistema público e privado de câmeras de monitoramento (vigi-

lância eletrônica). 

10.1.16. Implantar órgãos de análise criminal nos diferentes níveis da Instituição Policial Militar. 

10.1.17. Desenvolver projeto de aquisição de softwares específi cos para atividade de 

inteligência. 

10.2. Dotar a atividade operacional de informações para a melhoria de seu desempenho. 

Iniciativas Estratégicas:

10.2.1. Desenvolver projetos de análise criminal. 
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10.2.2. Desenvolver projetos de sistemas e tecnologias da informação aplicadas à atividade 

operacional. 

10.2.3. Desenvolver sistema de informações de apoio à segurança de grandes eventos. 

10.2.4. Desenvolver sistema de informações de ocorrências criminais (boletim de ocorrên-

cias na web). 

10.2.5. Desenvolver sistemas de informações de notifi cações de trânsito da PMDF. 

10.2.6. Desenvolver sistemas de informações para os Comandos Móveis.

10.2.7. Implantar Boletim Eletrônico de Ocorrência e Termo Circunstanciado na PMDF. 

10.2.8. Implantar sistema de monitoramento por câmeras em locais de grande aglomeração 

e circulação de público. 

10.2.9. Implantar sistema de vídeoconferência entre Unidades Policiais Militares. (INICIATI-

VA CONCLUÍDA) 

10.3. Dotar a Corporação de informações e sistemas de suporte à tomada de decisão e aos pro-

cessos de gestão administrativa. 

Iniciativas Estratégicas:

10.3.1. Adquirir software para suporte à pesquisa operacional. 

10.3.2. Contratar fábrica de software. 

10.3.3. Criar e regulamentar a central de serviços de tecnologia da informação na estrutura 

da DiTel (modelo ITIL).

10.3.4. Implantar a central de serviços de tecnologia da informação na estrutura da DiTel 

(modelo ITIL).

10.3.5. Criar acordos de nível de serviço (SLA) para as diversas atividades componentes do 

catálogo de serviços de Tecnologia da Informação (TI). 

10.3.6. Desenvolver e implantar projetos de Governança Corporativa, Gestão de Segurança 

da Informação (ISO 27.0000) e Gestão de Riscos (ISO 31.000). 

10.3.7. Desenvolver e implementar sistemas de informações de gestão de documentos, de 

conteúdo e fl uxo de trabalho (Workfl ow). 

10.3.8. Desenvolver e implementar sistemas de trabalho colaborativos (Groupware).

10.3.9. Desenvolver o sistema de informações de biblioteca de documentos acessíveis pela 

intranet (boletins administrativos, trabalhos técnicos, legislação, entre outros). 

10.3.10. Desenvolver sistema de informações de Gestão Eletrônica de Documentos (GED). 
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10.3.11. Desenvolver sistema de informações para o controle de procedimentos administra-

tivos e operacionais. 

10.3.12. Desenvolver sistema integrado de informações de gestão administrativa e operacional. 

10.3.13. Elaborar e implantar modelo unifi cado de dados e processos corporativos. 

10.3.14. Estabelecer parceria estratégica para implementação do Sistema Integrado de Co-

municações da Segurança Pública e Centro de Comando e Controle da PMDF.

10.3.15. Implantar o catálogo de serviços de tecnologia da informação da PMDF. 

10.3.16. Implantar sistemática de gestão de segurança da informação (Norma ISO/IEC 

27.000): plano de continuidade de negócios, entre outros. 

10.3.17. Propor parcerias e convênios com órgãos públicos e instituições privadas para in-

vestimento em tecnologia da informação.  

10.3.18. Implantar setor de gestão de qualidade de serviços em sistemas e tecnologias da 

informação.

10.3.19. Garantir a modernização continuada das infraestruturas e dos processos de Tecnolo-

gia da Informação e Comunicações.

10.3.20. Desenvolver e implantar projeto de Rede Metropolitana de Comunicação de Dados 

da PMDF (LTE). 

10.3.21. Manter a conformidade da família de normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (NBR/ABNT) em Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC).

10.3.22. Realizar mapeamento (“AS-IS”) e revisão (TO-BE) da infraestrutura, estrutura, dos pro-

cessos e dos recursos humanos envolvidos em Tecnologia da Informação e Comunicações.

10.3.23. Elaborar subportfólio de projetos de Tecnologia da Informação e Comunicações.

10.3.24. Implementar modelo de avaliação de investimentos em tecnologia da informação 

(ROI/TCO). 

10.3.25. Propor parcerias e convênios para intercâmbio de conhecimento em Tecnologia da 

Informação e Comunicações.

10.3.26. Promover políticas corporativas para a permanência dos especialistas na Diretoria 

de Telemática (DiTel). 

10.3.27. Propor estudos para criação do quadro de telemática. 

10.3.28. Criar e implantar modelo de acordo de nível de serviço de Tecnologia da Informa-

ção e Telecomunicações. 

10.3.29. Propor estudo para criação de núcleos de Tecnologia da Informação e Comunica-

ções nas Unidades Policiais Militares. 
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10.4. Dotar a Corporação de infraestrutura de Tecnologia da Informação adequada. 

Iniciativas Estratégicas:

10.4.1. Adquirir equipamentos de Tecnologia da Informação. 

10.4.2. Adquirir equipamentos de telecomunicações. 

11. Objetivo: Fomentar as estratégias de aproximação com a população do DF. 

Estratégias:

11.1. Dotar a atividade de policiamento comunitário de recursos logísticos para seu emprego. 

Iniciativa Estratégica:

11.1.1. Dotar a atividade de policiamento comunitário e de proximidade de frota automotiva. 

11.2. Desenvolver e ampliar iniciativas de policiamento comunitário e de proximidade. 

Iniciativas Estratégicas:

11.2.1. Dotar a atividade de policiamento comunitário e de proximidade bases comunitárias 

móveis.

11.2.2. Criar e regulamentar o Centro de Polícia Comunitária e Direitos Humanos (CPCDH). 

(INICIATIVA CONCLUÍDA) 

11.2.3. Criar o programa de policiamento comunitário e de proximidade. (INICIATIVA 

CONCLUÍDA)

11.2.4. Criar sistema de estudos de caso e acadêmicos e nas áreas de direitos humanos, de 

polícia comunitária e de proximidade. 

11.2.5. Criar programa de capacitação em gestão de polícia comunitária e de proximidade 

para o efetivo policial militar. 

11.2.6. Desenvolver campanha interna de difusão da fi losofi a da polícia comunitária e de 

proximidade. (INICIATIVA CONCLUÍDA) 

11.2.7. Desenvolver e implantar sistema de policiamento, por intermédio das Bases Comuni-

tárias Móveis, para promover mediação de confl itos. 

11.2.8. Implantar as Bases Comunitárias Móveis. (INICIATIVA CONCLUÍDA)

11.2.9. Realizar cursos e palestras de orientação e de prevenção para profi ssionais de áreas 

específi cas, como a de segurança privada. 

11.2.10. Realizar seminários, ofi cinas, simpósios e conferências, trazendo profi ssionais reno-

mados na fi losofi a de polícia comunitária e de proximidade. 
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11.3. Desenvolver projetos de educação em segurança pública para a sociedade. 

Iniciativas Estratégicas:

11.3.1. Ampliar o atendimento à comunidade, através de escolinhas de judô. 

11.3.2. Ampliar o atendimento à comunidade, através de programas de ginástica comunitária.

11.3.3. Ampliar o atendimento aos pais e alunos da rede de ensino, através do projeto poli-

ciamento de Prevenção Orientado à Violência Doméstica (PROVID). 

11.3.4. Ampliar o atendimento à comunidade, através dos Projetos de Escolinhas de Futebol 

(PROFCON). 

11.3.5. Ampliar o atendimento aos pais e alunos da rede de ensino, através do Projeto Grupo 

de Teatro Arte Tática. 

11.3.6. Ampliar o atendimento aos pais e alunos da rede de ensino, através do Projeto Grupo 

de Teatro Lobo Guará / PREALG-Programa Educacional Ambiental Lobo Guará. 

11.3.7. Ampliar o atendimento aos pais e alunos da rede de ensino, através do Projeto Grupo 

de Teatro Rodovia. 

11.3.8. Ampliar o atendimento aos pais e alunos da rede de ensino, através do Projeto Ju-

ventude Sempre Alerta.

11.3.9. Ampliar o atendimento aos pais e alunos da rede de ensino, através do Projeto PROERD. 

11.3.10. Desenvolver campanhas educativas de trânsito. 

11.3.11. Implementar o modelo de gestão integrada de segurança comunitária e de proxi-

midade, com a participação dos Conselhos de Segurança Pública (CONSEG) e Núcleos 

Comunitários de Segurança (NUSEG). 

11.3.12. Manter e ampliar campanhas relacionadas ao desarmamento. 

11.3.13. Propor ações institucionais para promoção do Plano Nacional de Direitos Humanos 

(PNDH-3). 

11.3.14. Realizar gestões para adoção do modelo de polícia comunitária e de proximidade 

como fi losofi a governamental da segurança pública. 

11.4. Investir em programas e projetos sociais orientados à aproximação comunitária. 

Iniciativas Estratégicas:

11.4.1. Criar mecanismos de divulgação dos direitos do cidadão e orientações relativas à 

segurança pública. 

11.4.2. Unifi car a doutrina de direitos humanos, de polícia comunitária e de proximidade, por 

meio da elaboração de manuais.
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12. Objetivo: Otimizar o policiamento ostensivo e preventivo. 

Estratégias:

12.1 Dotar a Corporação de adequadas instalações (unidades) de policiamento ostensivo e 

preventivo. 

Iniciativas Estratégicas:

12.1.1. Dotar a atividade de policiamento escolar de instalações (unidades).

12.1.2. Dotar a atividade de policiamento de trânsito de instalações (unidades).

12.1.3. Construir novos aquartelamentos para as unidades operacionais da PMDF. 

12.1.4. Reformar Unidades Policiais Militares. 

12.2. Criar unidades de policiamento ostensivo e preventivo. 

Iniciativa Estratégica:

12.2.1. Criar e desenvolver sistemática especializada em atendimento turístico e de grandes 

eventos. 

12.3. Desenvolver o conceito de Comando e Controle de Operações Policiais Militares. 

Iniciativas Estratégicas:

12.3.1. Implantar e normalizar Sistemas de Comando e Controle na PMDF.

12.3.2. Implantar tecnologia de telemática para Comando e Controle na PMDF.

12.3.3. Implantar salas de Comando e Controle e Salas de Situação na PMDF. 

12.4. Dotar a Corporação de moderna estrutura e recursos para o policiamento ostensivo e 

preventivo. 

Iniciativas Estratégicas:

12.4.1. Dotar a Corporação de armamentos e munições não letais e menos que letais, em 

conformidade com a doutrina de uso seletivo e progressivo da força.

12.4.2. Dotar a atividade de policiamento ostensivo de armamentos, munições e materiais 

bélicos em geral.

12.4.3. Dotar às atividades de policiamento com apoio de Comandos Móveis. (INICIATIVA 

CONCLUÍDA) 

12.4.4. Dotar a atividade de policiamento ostensivo e preventivo de viaturas. 

12.4.5. Dotar a Corporação de equipamentos para fi scalização de trânsito. 
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12.4.6. Dotar os Policiais Militares de equipamento individual de comunicação, com sistema 

de georreferenciamento. 

12.4.7. Implantar terminais remotos embarcados nas viaturas da PMDF.

12.5. Fomentar o desenvolvimento da atividade de segurança pública 

Iniciativas Estratégicas:

12.5.1. Estabelecer parcerias para compartilhamento de bancos de dados. 

12.5.2. Elaborar um projeto com propostas de termo de cooperação operacional. 

12.5.3. Elaborar um projeto para o aumento da integração e intercâmbio de experiência policial. 

12.5.4. Realizar um projeto para estabelecer reuniões periódicas de caráter operacional 

entre DOP / grandes comandos da PMDF e das Polícias dos Estados limítrofes.

13. Objetivo: Ampliar a capacidade de resposta imediata. 

Estratégias:

13.1. Criar e regulamentar o emprego das unidades de resposta imediata. 

Iniciativas Estratégicas:

13.1.1. Criar e regulamentar o emprego do Batalhão de Aviação Operacional. (INICIATIVA 

CONCLUÍDA) 

13.1.2. Criar e regulamentar o Batalhão de Operações Especiais. (INICIATIVA CONCLUÍDA) 

13.1.3. Criar e regulamentar o Batalhão de Patrulhamento Tático. (INICIATIVA CONCLUÍDA)

13.1.4. Criar e regulamentar o Batalhão de Polícia de Choque. (INICIATIVA CONCLUÍDA) 

13.1.5. Criar e regulamentar o Batalhão de Policiamento Ambiental. (INICIATIVA CONCLUÍDA) 

13.1.6. Criar e regulamentar o Batalhão de Policiamento com Cães. (INICIATIVA CONCLUÍDA) 

13.1.7. Criar e regulamentar o Comando de Missões Especiais como comando de pronta res-

posta às situações de gerenciamento de crise. (INICIATIVA CONCLUÍDA) 

13.1.8. Readequar as missões do Regimento de Polícia Montada. (INICIATIVA CONCLUÍDA) 

13.2. Desenvolver a atividade de aviação operacional.

Iniciativas Estratégicas: 

13.2.1. Dotar o Batalhão de Aviação Operacional de aeronaves de asa fi xa (aviões). 
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13.2.2. Dotar o Batalhão de Aviação Operacional de aeronaves de asa rotativa (helicópteros). 

13.2.3. Construir o hangar do BAVOP. 

13.2.4. Padronizar técnicas, medidas e procedimentos relacionados à aviação operacional. 

13.3. Desenvolver a atividade de policiamento montado. 

Iniciativas Estratégicas:

13.3.1. Dotar a atividade de policiamento montado de equinos. 

13.3.2. Dotar a atividade de policiamento montado de equipamentos de proteção individual.

13.3.3. Dotar a atividade de policiamento montado de caminhões para transporte de cavalos.  

13.3.4. Reestruturar fi sicamente as instalações prediais do RPMON. 

13.4. Desenvolver a atividade de proteção ambiental.

Iniciativas Estratégicas:

13.4.1. Dotar a atividade de policiamento ambiental de embarcações.

13.4.2. Dotar a atividade de policiamento ambiental de viaturas. 

13.4.3. Realizar intercâmbios com órgãos de policiamento ambiental e gestão ambiental 

para troca de informações e experiências. 

13.4.4. Elaborar um projeto para execução da atividade de polícia administrativa em matéria 

ambiental.

13.5. Dotar a Corporação de moderna estrutura e recursos de resposta imediata.

Iniciativas Estratégicas:

13.5.1. Dotar as unidades de resposta imediata de armamento e munições. 

13.5.2. Dotar as atividades de operações especiais e gerenciamento de crises de tecnolo-

gia, armamento e equipamentos de telemática.

13.5.3. Dotar todo o efetivo de equipamentos de proteção individual (kit policial). 

13.5.4. Dotar a Corporação de viaturas para controle de distúrbios civis.

13.5.5. Dotar a Corporação de viaturas para utilização como Comandos Móveis em opera-

ções. (INICIATIVA CONCLUÍDA) 

14. Objetivo: Ampliar a comunicação e marketing institucional proativo.
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Estratégias:

14.1. Promover a qualifi cação continuada do corpo técnico e dos gestores da comunicação. 

Iniciativas Estratégicas:

14.1.1. Capacitar os integrantes do Sistema de Comunicação da PMDF (SISCOM/PMDF) em 

gestão da comunicação.

14.1.2. Desenvolver programas de treinamento para a Comunicação Social. 

14.2. Estimular a realização de pesquisas de interesse da Comunicação Social da PMDF. 

Iniciativas Estratégicas:

14.2.1. Realizar pesquisas de opinião em assuntos de interesse corporativo.

14.2.2. Realizar pesquisa de opinião junto ao público interno e externo, avaliando e divul-

gando seus resultados. 

14.3. Fortalecer a imagem corporativa. 

Iniciativas Estratégicas:

14.3.1. Desenvolver ações de endomarketing. 

14.3.2. Desenvolver campanhas educativas e de utilidade pública no campo da Segurança 

Pública. 

14.3.3. Criar o Catálogo de Serviços da PMDF. 

14.3.4. Ampliar a divulgação dos projetos sociais desenvolvidos pela Corporação. 

14.3.5. Regular no âmbito da Corporação os procedimentos para garantir o acesso e a trans-

parência das informações. 

14.3.6. Demandar a elaboração de plano de contingência para gestão de crise midiática. 

14.3.7. Mapear e normalizar os processos e ações de comunicação corporativa. 

14.3.8. Divulgar informações acerca do planejamento e dos resultados das operações e 

ações da Corporação. 

14.3.9. Defender a preservação e manutenção do patrimônio da PMDF. 

14.4. Desenvolver trabalhos de monitoramento e ativação das redes sociais. 

Iniciativa Estratégica:

14.4.1. Desenvolver processo de monitoramento e análise de mídias sociais e comunicação 

gradual. 
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14.5. Desenvolver a estrutura corporativa de Comunicação Social. 

Iniciativas Estratégicas:

14.5.1. Dotar com tecnologia, equipamentos e softwares a área de Comunicação Social. 

14.5.2. Desenvolver e implantar projetos do Centro de Comunicação Social da PMDF. 

14.6. Fortalecer os canais de comunicação com o cidadão e sociedade.

Iniciativas Estratégicas:

14.6.1. Criar portal de serviços de atendimento ao cidadão e ouvidoria “on-line”. 

14.6.2. Aferir o nível de satisfação da comunidade com os serviços prestados pela PMDF.

14.6.3. Criar manual de procedimentos de atividades de ouvidoria. 

14.6.4. Desenvolver sistema de informações de apoio às atividades de ouvidoria. 

14.6.5. Capacitar os integrantes da ouvidoria em programas de treinamento específi cos.

14.6.6. Elaborar e implantar plano de atuação para os integrantes da ouvidoria.

14.6.7. Implantar as ouvidorias itinerantes. 

14.6.8. Promover seminários e palestras para a comunidade e para o público interno sobre 

atividades da ouvidoria. 

14.6.9. Dotar a atividade de ouvidoria de recursos materiais e humanos para desenvolvi-

mento de suas atividades. 

Seção IV

PERSPECTIVA DA SOCIEDADE

15. Objetivo: Fomentar o respeito aos direitos humanos e garantias constitucionais.

Estratégias:

15.1. Disseminar a temática de Direitos Humanos no âmbito acadêmico e técnico da Corporação. 

Iniciativa Estratégica:

15.1.1. Inserir a disciplina de Direitos Humanos como temática transversal nos cursos profi s-

sionais desenvolvidos pela PMDF.
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15.2. Desenvolver parcerias estratégicas para o fomento do respeito aos direitos humanos.

Iniciativa Estratégica:

15.2.1. Estabelecer parcerias com a sociedade para fomentar a defesa dos direitos humanos 

e cidadania.

16. Objetivo: Melhorar a qualidade dos serviços prestados à população

Estratégias:

16.1. Cumprir, dentro do horizonte temporal previsto, os objetivos, estratégias e iniciativas estra-

tégicas que garantam o aprimoramento contínuo institucional.  

16.2. Aprimorar continuamente os modelos de comando e controle institucionais

16.3. Desenvolver programas, projetos e ações para formulação de Políticas Públicas de 

Segurança.

17. Objetivo: Aumentar a confiança da população em relação à Polícia Militar.

Estratégias:

17.1. Cumprir, dentro do horizonte temporal previsto, os objetivos, estratégias e iniciativas estra-

tégicas que impactem na confi ança da sociedade do Distrito Federal em relação à Polícia Militar.  

17.2. Desenvolver programas, projetos e ações de aproximação com a população.

Iniciativas Estratégicas:

17.1.1. Estabelecer parcerias com a comunidade, a fi m de prevenir a incidência de crimes. 

17.1.2. Ministrar cursos e palestras de orientação e prevenção sobre segurança pública para 

a comunidade. 

17.1.3. Desenvolver, em conjunto com a comunidade, projetos de cultura da paz. 

18. Objetivo: Elevar a sensação de segurança da população

Estratégia:

18.1. Cumprir, dentro do horizonte temporal previsto, os objetivos, estratégias e iniciativas estra-

tégicas que impactem na sensação de segurança da população do Distrito Federal. 
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1 

REFERÊNCIAS

1.1 DECRETO Nº 7.165, DE 29 DE ABRIL DE 2010

Regulamenta o inciso I do art. 48 da Lei nº 6.450, de 14 de outubro de 1977, que dispõe 

sobre a organização básica da Polícia Militar do Distrito Federal.

1.2 ABNT NBR ISO 31000:2009

Gestão de Riscos – Princípios e Diretrizes.

1.3 ABNT NBR ISO 31010:2012

Gestão de Riscos – Técnicas para o processo de avaliação de riscos.

1.4 ABNT ISO GUIA 73

Gestão de Riscos – Vocabulário.

1.5 PLANO ESTRATÉGICO DA PMDF 2011/2022

Planejando a Segurança Cidadã do Distrito Federal no Século XXI.
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2.1 HISTÓRICO

A história da Polícia Militar do Distrito Federal começa no século XIX, com a vinda da corte por-

tuguesa para o Brasil, por causa do bloqueio continental e da invasão de Portugal pelas tropas 

de Napoleão Bonaparte. Dom João VI, o príncipe regente, e sua corte necessitariam de uma 

grande estrutura no Brasil-Colônia e, com isso, promoveu-se um grande desenvolvimento no 

País com a abertura de portos, a criação da Biblioteca Pública, do Arquivo Militar, da Academia 

de Belas Artes, do Jardim Botânico e de outras instituições que estruturam o país.

Aos moldes da já existente Guarda Real de Polícia, uma instituição militar, em 13 de maio de 

1809, D. João VI cria a Divisão Militar da Guarda Real de Polícia, primeiro núcleo da Polícia Mili-

tar do Distrito Federal, que tinha a missão de guardar e vigiar a cidade do Rio de Janeiro. Essa 

divisão também foi chamada de Corpo de Quadrilheiros.

Após ser rebatizada algumas vezes, a Polícia Militar do Distrito Federal foi transferida do Rio 

de Janeiro para a nova capital da república, Brasília. Em agosto de 1965, o diretor do então 

Departamento Federal de Segurança Pública baixou normas para que o comandante geral da 

corporação, naquela época sediada no Estado da Guanabara, instalasse na nova capital uma 

unidade administrativa com efetivo orgânico de uma Companhia de Polícia Militar. A fi nalidade 

dessa companhia era executar o serviço de trânsito do DF. 

A PMDF foi instalada na atual capital somente em 1966, com profi ssionais vindos da PM do Rio 

de Janeiro, ofi ciais do Exército Brasileiro e mais alguns remanejados de outras instituições de 

Segurança Pública, em virtude da reorganização do DF em Brasília.

Nesses mais de 200 anos de existência, a Polícia Militar do Distrito Federal tem se dedicado à 

Segurança Pública da Capital Federal, atuando em todas as regiões do DF e trabalhando dia e 

noite para o seu bem-estar.

2 

CONTEXTO
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Na atualidade, a Corporação empreende iniciativas para readequar suas estruturas organi-

zacionais, modelos de gestão, recursos humanos e materiais em prol da sociedade. Algumas 

destas iniciativas merecem destaque, tais como:

 ■ Os projetos de implantação do Sistema de Gestão Estratégica e Programa de Melhoria 

da Gestão;

 ■ A reestruturação administrativa e de cargos e salários;

 ■ A implementação das doutrinas, diretrizes e políticas de segurança de proximidade, 

através da fi losofi a de polícia comunitária e policiamento orientado para o problema;

 ■ Ênfase na capacitação profi ssional direcionada à garantia dos direitos humanos; e

 ■ O desenvolvimento de diversos projetos sociais e de assistência ao público interno.

Atribuições 

As atribuições da Polícia Militar do Distrito Federal são defi nidas pelo § 5º da Constituição Fe-

deral e pela lei nº 6.450, de 14 de outubro de 1977.

Art. 1º - A Polícia Militar do Distrito Federal, instituição permanente, fundamentada nos princí-

pios da hierarquia e disciplina, essencial à segurança pública do Distrito Federal e ainda força 

auxiliar e reserva do Exército nos casos de convocação ou mobilização, organizada e mantida 

pela União nos termos do inciso XIV do art. 21 e dos §§ 5o e 6o do art. 144 da Constituição 

Federal, subordinada ao Governador do Distrito Federal, destina-se à polícia ostensiva e à 

preservação da ordem pública no Distrito Federal. (Redação dada pela Lei nº 12.086, de 2009). 

Art. 2º - Compete à Polícia Militar do Distrito Federal: (Redação dada pela Lei nº 7.457, de 1986).

I - executar com exclusividade, ressalvadas as missões peculiares das Forças Arma-

das, o policiamento ostensivo, fardado, planejado pela autoridade competente, a fi m 

de assegurar o cumprimento da Lei, a manutenção da ordem pública e o exercício dos 

poderes constituídos; (Redação dada pela Lei nº 7.457, de 1986). 

II - atuar de maneira preventiva, como força de dissuasão, em locais ou áreas específi -

cas, onde se presuma ser possível a perturbação da ordem; 

III - atuar de maneira repressiva, em caso de perturbação da ordem, precedendo o 

eventual emprego das Forças Armadas; e 

IV - atender à convocação, inclusive mobilização, do Governo Federal em caso de 

guerra externa, ou para prevenir ou reprimir grave perturbação da ordem ou ame-

aça de sua irrupção nos casos previstos na legislação em vigor, subordinando-se à 

Força Terrestre para emprego em suas atribuições específi cas de polícia militar e 

como participante da Defesa Interna e da Defesa Territorial. (Redação dada pela Lei 

nº 7.457, de 1986).
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2.2 MISSÃO

“Promover a segurança e o bem-estar social por meio da prevenção e repressão imediata da 

criminalidade e da violência, baseando-se nos direitos humanos e na participação comunitária”.

2.3  VISÃO

“Ser reconhecida como instituição policial moderna e de referência nacional na prevenção e na 

repressão imediata da criminalidade e da violência, pautada na defesa e respeito aos direitos 

humanos, na fi losofi a de polícia comunitária, na análise criminal, no policiamento orientado 

para o problema e na qualidade profi ssional de seus integrantes”.

2.4 VALORES

2.4.1  A honestidade

2.4.2  A ética profi ssional

2.4.3  O cientifi cismo

2.4.4  O respeito aos direitos humanos.

2.5 ORGANOGRAMA

O Organograma da PMDF foi estabelecido pelo Decreto nº 7.165, de 29 de abril de 2010 (Figura 1).

Figura n° 1. Organograma da PMDF
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2.6 MAPA ESTRATÉGICO DA PMDF

O mapa estratégico é a tradução da estratégia e representa as relações de causas e conse-

quência que existem entre objetivos estratégicos defi nidos no planejamento, com o propósito 

de cumprir a missão e atingir a visão da PMDF.

Os objetivos estratégicos da PMDF são:

2.6.1 Perspectiva da Sociedade

2.6.1.1 Objetivo: Fomentar o respeito aos direitos humanos e garantias 
constitucionais.

2.6.1.2 Objetivo: Melhorar a qualidade dos serviços prestados à população

2.6.1.3 Objetivo: Aumentar a confiança da população em relação à polícia militar

2.6.1.4 Objetivo: Elevar a sensação de segurança da população

2.6.2 Perspectiva do Aprendizado e Conhecimento 

2.6.2.1 Objetivo: Fortalecer o desenvolvimento dos recursos humanos 

2.6.2.2 Objetivo: Aprimorar a gestão dos recursos humanos 

2.6.2.3 Objetivo: Estimular do desenvolvimento técnico-científico em segu-
rança pública 

2.6.2.4 Objetivo: Incrementar as atividades disciplinares e correcionais 

2.6.2.5 Objetivo: Promover a motivação dos recursos humanos 

2.6.3 Perspectiva dos Processos Internos 

2.6.3.1 Objetivo: Aprimorar a gestão logística. 

2.6.3.2 Objetivo: Implementar a gestão estratégica. 

2.6.3.3 Objetivo: Garantir as informações necessárias à tomada de decisão. 

2.6.3.4 Objetivo: Fomentar as estratégias de aproximação com a população do DF 

2.6.3.5 Objetivo: Otimizar o policiamento ostensivo e preventivo. 

2.6.3.6 Objetivo: Ampliar a capacidade de resposta imediata. 

2.6.4 Perspectiva da gestão Financeira 

2.6.4.1 Objetivo: Assegurar os recursos orçamentários necessários. 

2.6.4.2 Objetivo: Garantir a aplicação financeira dos recursos orçamentários. 
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Figura n° 2. Mapa Estratégico da PMDF
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2.7 ESTRUTURA DE GESTÃO DE RISCOS

A estrutura básica de gestão de riscos da Polícia Militar do Distrito Federal está nucleada no 

Estado-Maior e compreende a Comissão Permanente de Gestão de Riscos, a Assessoria de 

Auditoria de Riscos e Comunicação, as Subcomissões Permanentes de Gestão de Riscos e os 

Órgãos de Execução dos Controles (Fig. 3).

Comandante Geral Subcomandante Geral

Subcomissões Permanentes de
Gestão de Riscos

Orgãos de execução

Estado-Maior

Comissão Permanente de
Gestão de Riscos

Auditoria de riscos e
Comunicação

Relatórios e
avaliações

Direção e
monitoramento

Determinações

Figura 3 – Estrutura de Gestão de Riscos

Os itens da figura 3 estão definidos na política de gestão de riscos (Cap 3)
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3 

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS

A gestão de riscos na Polícia Militar do Distrito Federal está baseada na organização básica da 

corporação, na norma ABNT NBR ISO 31000:2009 e no Plano Estratégico da PMDF 2011/2022.

O processo de gestão foi desenvolvido para atender as especifi cidades da corporação.

A identifi cação dos riscos foi efetuada de forma abrangente, envolvendo uma reavaliação dos pontos 

fortes e fracos e das oportunidades e ameaças levantadas no processo de planejamento estratégico. 

A gestão de riscos foi incorporada ao processo de gestão estratégica da PMDF com o objetivo 

de mitigar os riscos que impactam nos objetivos estratégicos da Corporação.

O processo de gestão de riscos está estruturado para elaborar estudos prospectivos, planejar, 

coordenar, fi scalizar e controlar as atividades de gestão de riscos da PMDF, subsidiando a to-

mada de decisão do alto comando com relação aos riscos, incluindo as atividades de:

I. identifi cação e análise dos riscos;

II. avaliação e tratamento dos riscos; 

III. implantação de controle e avaliação de sua efetividade;

IV. monitoramento dos controles e das medidas para implementá-las;

V. promoção da integração das atividades de controle de riscos;

VI. promoção da comunicação e consulta às partes interessadas; e

VII. auditamento da gestão de riscos.
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As decisões sobre o agravamento de riscos extremos serão tomadas pelo Comandante-Geral 

e, no impedimento ou de ordem, pelo Subcomandante-Geral, com o assessoramento da Co-

missão Permanente de Gestão de Riscos. 

A Comissão Permanente de Gestão de Riscos é um colegiado de assessoramento superior 

constituído pelo Chefe do Estado-Maior e Presidentes das Subcomissões Permanentes de Ris-

cos com fi nalidade decisória e/ ou consultiva, incluindo dirigir, orientar, coordenar, integrar, 

auditar e fi scalizar os trabalhos das Subcomissões Permanentes de Riscos, mediante os se-

guintes processos:

I. Comunicação e consulta às partes interessadas, no âmbito externo interno, 

em todas as fases, tanto no estabelecimento dos critérios de risco, quanto na identifi -

cação, avaliação e tratamento de riscos ou contingenciamento;

II. Estabelecimento dos contextos interno e externo da PMDF, defi nindo os crité-

rios para gestão de riscos e o escopo da gestão;

III. Processo de Avaliação de risco: 

a. Identifi cação de riscos objetivando levantar quais deles podem criar, 

aumentar, evitar, reduzir, acelerar ou atrasar a realização dos objetivos;

b. Análise de riscos envolvendo a apreciação das causas e das fontes 

de risco, suas consequências positivas e negativas, e a probabilidade de ocor-

rência dos riscos;

c. Avaliação de riscos, a fi m de determinar os tratamentos bem como 

suas prioridades.

A Auditoria de Gestão de Riscos é uma Assessoria Permanente, destinada ao monitoramento e 

análise crítica dos riscos, auditar os riscos, seus níveis, efetividade dos controles e a implemen-

tação das medidas de tratamento de riscos, bem como o surgimento de novos riscos.

O Núcleo de Comunicação de Riscos é uma Assessoria Permanente destinada a executar o 

processo de comunicação e consulta sobre os riscos da PMDF.

Às Subcomissões Permanentes de Gestão de Riscos compete monitorar os riscos, bem como 

defi nir planos de contingência dos riscos a elas alocados. São compostas de um Presidente, 

um Secretário e no mínimo 5 (cinco) Membros designados pelo Presidente.

As Subcomissões Permanentes de Gestão de Riscos foram defi nidas com base na estrutura 

organizacional da PMDF conforme a seguir:

I. Subcomissão Permanente de Gestão de Riscos de Pessoal;

II. Subcomissão Permanente de Gestão de Riscos Operacionais;

III. Subcomissão Permanente de Gestão de Riscos de Saúde e Assistência ao 

Pessoal;

IV. Subcomissão Permanente de Gestão de Riscos de Logística e Finanças;
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V. Subcomissão Permanente de Gestão de Riscos de Educação e Cultura;

VI. Subcomissão Permanente de Gestão de Riscos de Controle e Correição.

VII. Subcomissão Permanente de Gestão de Riscos de Comunicação;

VIII. Subcomissão Permanente de Gestão de Riscos de Inteligência; e

IX. Subcomissão Permanente de Gestão de Riscos de Polícia Comunitária e DH.

Os Órgãos de Execução dos Controles são elementos organizacionais, já existentes na es-

trutura da PMDF, responsáveis pela implementação dos controles, em consonância com as 

atividades desenvolvidas em tais áreas (Fig. 3).

A Comissão Permanente de Gestão de Riscos defi nirá os controles para mitigação/tratamen-

to de cada um dos riscos determinados e classifi cados, de acordo com os critérios (Cap. 4) 

e delegará às Subcomissões Permanentes de Riscos o monitoramento desses controles e o 

acompanhamento de tais riscos.

O status de cada risco, sua evolução e efetividade dos controles serão reportados à Comissão 

Permanente de Gestão de Riscos (CPGR) e a Auditoria de Gestão de Riscos pelas Subcomis-

sões Permanentes de Gestão de Riscos, em frequência defi nida de acordo com a classifi cação 

correspondente a cada risco (Cap. 4).

A implementação dos controles deverá ser reportada à Comissão Permanente de Gestão de 

Riscos e a Auditoria de Gestão de Riscos pelos órgãos responsáveis pelos referidos controles 

em frequência defi nida de acordo com a classifi cação correspondente a cada risco.

A frequência das reuniões da CPGR obedece à classifi cação dos riscos estabelecida no capí-

tulo 4.

Todos os procedimentos relativos à execução dos controles deverão ser sistematizados/re-

gistrados para posterior mensuração e absorção das boas práticas, bem como reavaliação e 

melhoramento de procedimentos.

Haverá capacitação continuada de Gestão de Riscos em cronograma estabelecido pela CPGR.
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Os critérios de gestão de riscos estabelecem as bases para a avaliação dos riscos, defi nindo 

como serão mensuradas as probabilidades, os impactos dos eventos de risco, as naturezas 

das causas e consequências, bem como sua mensuração.

4.1 TABELAS DE PROBABILIDADES

A tabela de probabilidades identifi ca as probabilidades de ocorrência dos riscos. No contexto 

de riscos, probabilidade está relacionada à ocorrência esperada de um evento (likelihood). As 

probabilidades são avaliadas em cinco faixas: rara, improvável, possível, provável e quase cer-

ta. As probabilidades são avaliadas segundo um dos seguintes aspectos:

4.1.1 Chance:

Chance é defi nida como a razão entre a quantidade de ocorrências favoráveis, dividida pela 

quantidade de ocorrências desfavoráveis.

4.1.1.1 Rara

Inferior à “1 para 99”

4.1.1.2 Improvável

De “7 para 3” até “1 para 99”

4.1.1.3 Possível

De “7 para 3” até “3 para 7”

4 

CRITÉRIOS
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4.1.1.4 Provável

De “99 para 1” até “7 para 3”

4.1.1.5 Quase certa

Superior à “99 para 1”

4.1.2 Probabilidade

Probabilidade é a razão entre a quantidade de ocorrências favoráveis dividida pela 

quantidade total de ocorrências.

4.1.2.1 Rara

Inferior a 1%

4.1.2.2 Improvável

De 1 a 30%

4.1.2.3 Possível

De 30% a 70%

4.1.2.4 Provável

De 70% a 99%

4.1.2.5 Quase certa

Mais de 99%

4.1.3 Qualitativa

Refere-se a uma avaliação qualitativa da ocorrência da seguinte forma:

4.1.3.1 Rara

Não deve ocorrer nos próximos 5 anos.

4.1.3.2 Improvável

Pode ocorrer em excepcionais circunstâncias nos próximos 5 anos.

4.1.3.3 Possível

Deve ocorrer em algum período nos próximos 3 anos.

4.1.3.4 Provável

Provavelmente vai ocorrer no período de um ano.
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4.1.3.5 Quase certa

Esperado que ocorra diversas vezes no período de um ano.

4.2 TABELAS DE CONSEQUÊNCIAS

A tabela de consequências identifi ca os impactos, ou seja, os resultados da ocorrência de um 

risco nos objetivos da PMDF. Os impactos são avaliados em cinco faixas: insignifi cante; peque-

no, moderado, grande e catastrófi co. As consequências são avaliadas considerando o impacto 

sobre um ou mais dos seguintes ativos da PMDF:

4.2.1 Base de dados e Informações:

Base de dados é um conjunto de dados inter-relacionados organizados de forma a 

permitir a recuperação e geração de informações. 

Informação são os dados estruturados.

4.2.1.1 Insignifi cante

Não traz a interrupção ou compromete a disponibilidade às bases de dados e 

às informações administrativas e operacionais da PMDF.

4.2.1.2 Pequeno

Proporciona a interrupção ou comprometimento da disponibilidade às ba-

ses de dados e às informações no nível dos processos das organizações 

operacionais e/ou administrativas da PMDF (Batalhões, Unidades Esco-

la e Unidades Saúde). É considerado para a interrupção de uma a duas 

organizações.

4.2.1.3 Moderado

Proporciona a interrupção ou comprometimento da disponibilidade às ba-

ses de dados e às informações no nível dos processos das organizações 

operacionais e/ou administrativas da PMDF (desde Batalhões, Unidades 

Escola e Unidades Saúde até Diretoria ou Comando Regional). É conside-

rado para a interrupção de três ou mais organizações operacionais e/ou 

administrativas até uma Diretoria ou Comando Regional.

4.2.1.4 Grande

Proporciona a interrupção ou comprometimento da disponibilidade às ba-

ses de dados e às informações no nível dos processos das organizações 

operacionais e/ou administrativas da PMDF (desde Batalhões, Unidades 

Escola e Unidades Saúde até Diretoria ou Comando Regional). É conside-

rado para a interrupção de três ou mais organizações operacionais e/ou 

administrativas até uma Diretoria ou Comando Regional.
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4.2.1.5 Catastrófi co

Proporciona a interrupção ou comprometimento da disponibilidade às bases 

de dados e às informações no nível dos processos das organizações operacio-

nais e/ou administrativas da PMDF (desde Departamento até o nível organiza-

cional). É considerado para a interrupção de dois ou mais Departamentos até 

a indisponibilidade total da PMDF.

4.2.2 Conformidade (compliance)

Conformidade refere se à execução das atividades de acordo com a legislação 

vigente.

4.2.2.1 Insignifi cante

Sem impactos sobre a aplicação das leis, decretos e demais atos administra-

tivos e decisões judiciais que normatizam ou vinculam o poder discricionário 

na organização.

4.2.2.2 Pequeno

Impactos temporários sobre a aplicação das leis, decretos e demais atos ad-

ministrativos e decisões judiciais que normatizam ou vinculam o poder discri-

cionário na organização.

4.2.2.3 Moderado

Impactos de curto prazo sobre a aplicação das leis, decretos e demais atos 

administrativos e decisões judiciais que normatizam ou vinculam o poder 

discricionário na organização, contudo com determinações signifi cativas de 

correções.

4.2.2.4 Grande

Interrupção de serviços/ projetos em relação à aplicação das leis, decretos e 

demais atos administrativos e decisões judiciais que normatizam ou vinculam 

o poder discricionário na organização, com imposição de penalidades.

4.2.2.5 Catastrófi co

Interrupção de serviços/ projetos em relação à aplicação das leis, decre-

tos e demais atos administrativos e decisões judiciais que normatizam ou 

vinculam o poder discricionário na organização, com imposição de pena-

lidades, com imposições de processos criminais e/ou administrativos e/

ou fi scais.

4.2.3 Efi ciência Operacional

Efi ciência operacional refere se à otimização dos recursos operacionais, para prestação do 

serviço de forma adequada, em tempo compatível.
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4.2.3.1 Insignifi cante

O comprometimento da capacidade de entrega do serviço prestado por um 

dos segmentos da PMDF podendo ser absorvido, transferido ou redirecionado 

para outro segmento da PMDF, sem atrasos.

4.2.3.2 Pequeno

O comprometimento da capacidade de entrega do serviço prestado por um ou 

mais dos segmentos da PMDF podendo ser absorvido, transferido ou redire-

cionado para outros segmentos da PMDF, com pequenos atrasos.

4.2.3.3 Moderado

O comprometimento da capacidade de entrega do serviço prestado por um ou 

mais dos segmentos da PMDF podendo ser absorvido, transferido ou redire-

cionado para outros segmentos da PMDF, com atrasos signifi cativos.

4.2.3.4 Grande

O comprometimento da capacidade de entrega do serviço prestado por um ou 

mais dos segmentos da PMDF sem poder ser absorvido, transferido ou redire-

cionado para outros segmentos da PMDF, com grande margem de atrasos ou 

não atendendo algumas áreas.

4.2.3.5 Catastrófi co

O comprometimento da capacidade de entrega do serviço prestado por um 

ou mais dos segmentos da PMDF sem poder ser absorvido, transferido ou re-

direcionado para outros segmentos da PMDF, não atendendo nenhuma área 

no DF.

4.2.4 Equipamentos e Suprimentos

Equipamento e suprimentos refere se ao material permanente de uso diário da 

corporação.

4.2.4.1 Insignifi cante

A indisponibilidade de alguns equipamentos e suprimentos não comprome-

tendo a execução dos serviços.

4.2.4.2 Pequeno

A indisponibilidade de alguns equipamentos e suprimentos comprometendo a 

execução de pequena parcela dos serviços.

4.2.4.3 Moderado

A indisponibilidade de vários equipamentos e suprimentos comprometendo a 

execução de uma parcela dos serviços.
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4.2.4.4 Grande

A indisponibilidade de vários equipamentos e suprimentos comprometendo a 

execução de parcela signifi cativa de serviços prioritários.

4.2.4.5 Catastrófi co

A indisponibilidade de equipamentos e suprimentos comprometendo a execu-

ção total dos serviços.

4.2.5 Governo

Governo refere se aos órgãos do Distrito Federal e União.

4.2.5.1 Insignifi cante

Redução de apoio de um único órgão de governo e pouco impacto na credi-

bilidade do comando.

4.2.5.2 Pequeno

Redução de apoio de até três órgãos de governo e impactos temporários na 

credibilidade do comando.

4.2.5.3 Moderado

Redução de apoio de diversos órgãos de governo e redução da credibilidade 

do comando.

4.2.5.4 Grande

Redução de apoio da maioria dos órgãos de governo e impacto signifi cante na 

credibilidade do comando.

4.2.5.5 Catastrófi co

Perda total de credibilidade no governo e troca de comando.

4.2.6 Interrupção do serviço

Interrupção do serviço refere se à perda da capacidade de prestação do serviço.

4.2.6.1 Insignifi cante

Interrupção do serviço em uma unidade (podendo ser assumido por outra uni-

dade do mesmo grupo).

4.2.6.2 Pequeno

Interrupção do serviço em uma unidade (não podendo ser assumido por outra 

unidade do mesmo grupo).
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4.2.6.3 Moderado

Interrupção do serviço de um grupo de unidades (podendo ser assumido por 

outro grupo).

4.2.6.4 Grande

Interrupção do serviço de um grupo de unidades (não podendo ser assumido 

por outro grupo).

4.2.6.5 Catastrófi co

Interrupção completa do serviço prestado pela instituição.

4.2.7 Motivação do efetivo

Motivação do efetivo refere se ao conjunto de motivos intrínsecos que se ma-

nifestam e infl uenciam a conduta do policial, infl uenciando sua disposição na 

prestação do serviço.

4.2.7.1 Insignifi cante

Impacto insignifi cante sobre motivação.

4.2.7.2 Pequeno

Impacto pequeno sobre motivação.

4.2.7.3 Moderado

Impacto moderado sobre motivação.

4.2.7.4 Grande

Impacto grande sobre motivação.

4.2.7.5 Catastrófi co

Impacto catastrófi co sobre motivação.

4.2.8 Redução da proposta orçamentária para exercício futuro

Redução de proposta orçamentária para exercício futuro refere se à redução do valor 

aprovado em um exercício em relação ao exercício anterior.

4.2.8.1 Insignifi cante

Redução inferior a 1% do orçamento.

4.2.8.2 Pequeno
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Redução entre 1% e 5% do orçamento.

4.2.8.3 Moderado

Redução entre 5% e 10% do orçamento.

4.2.8.4 Grande

Redução entre 10% e 30% do orçamento.

4.2.8.5 Catastrófi co

Redução superior a 30% do orçamento.

4.2.9 Reputação e imagem

Reputação e imagem referem se à percepção cognitiva que a sociedade e o públi-

co interno possuem da PMDF, por meio das quais é conhecida, descrita, lembrada e 

relatada.

4.2.9.1 Insignifi cante

Reclamação individual. Resposta a nível individual (Ouvidoria).

4.2.9.2 Pequeno

Mídia negativa local. Resposta em nível de Batalhão ou Comando Regional.

4.2.9.3 Moderado

Mídia negativa nacional. Reclamação formal. Resposta em nível de Departa-

mento ou Corregedoria.

4.2.9.4 Grande

Mídia negativa nacional continuada. Ação pública. Perda de credibilidade. 

Ação do MP.  Resposta em nível de Comando Geral.

4.2.9.5 Catastrófi co

Mídia negativa nacional e/ou internacional. Perda de credibilidade. Ação do 

MP. Resposta em nível de Governador / Presidente.

4.2.10 Saúde e segurança

Saúde e segurança refere se à qualidade de vida do policial no exercício de sua 

atividade.

4.2.10.1 Insignifi cante

Um policial impactado com afastamento temporário do serviço.
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4.2.10.2 Pequeno

De 2 a 5 policiais impactados com afastamento temporário do serviço.

4.2.10.3 Moderado

De 1 a 2 policiais impactados com afastamento permanente do serviço, ou de 

5 a 10 policias impactos com afastamento temporário do serviço.

4.2.10.4 Grande

De 1 a 2 fatalidades, ou de 3 a 10 policiais impactados com afastamento perma-

nente do serviço, ou de 11 a 25 policias impactos com afastamento temporário 

do serviço.

4.2.10.5 Catastrófi co

Mais de 2 fatalidades, ou mais de 10 policiais impactados com afastamento 

permanente do serviço, ou mais de 25 policias impactos com afastamento 

temporário do serviço.

4.2.11 Sociedade/Comunidade

Sociedade/comunidade refere se ao conjunto de pessoas que são clientes do 

serviço prestados pela PMDF.

4.2.11.1 Insignifi cante

Evento localizado, sem impactos colaterais.

4.2.11.2 Pequeno

Pequenos atrasos em atender às expectativas da população.

4.2.11.3 Moderado

Atendimento parcial às expectativas da população gerando reação e rejeição 

da comunidade. Ações sem vítimas.

4.2.11.4 Grande

Não atendimento às expectativas da população e/ou grandes atrasos em aten-

der às demandas da população gerando impactos sociais. Ações com algu-

mas vítimas.

4.2.11.5 Catastrófi co

Problemas sociais amplos, gerando impactos múltiplos. Impactos negativos de 

longo prazo. Ações com várias vítimas.
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4.3 NÍVEIS DE RISCOS

Nível de risco refere-se a uma combinação entre a probabilidade de ocorrência do risco e seu 

impacto sobre os objetivos da corporação conforme estabelecido na matriz de risco (fi gura 4)

Probabilidade
Consequências

Insignafi cante Pequenas Moderadas Grandes Catastrófi cas

Quase Certa Médio Médio Alto Extremo Extremo

Provável Baixo Médio Alto Alto Extremo

Possível Baixo Médio Médio Alto Alto

Improvável Baixo Baixo Médio Médio Alto

Rara Baixo Baixo Baixo Médio Alto

Figura 4 – Níveis de Risco

Para cada nível de risco as seguintes ações são defi nidas:

4.3.1 Baixo

4.3.1.1 Ação requerida

Riscos baixos não requerem controles extras. Podem ser aceitos com os con-

troles existentes. Devem ter monitoramento semestral.

4.3.1.2 Agravamento do Risco

Em caso de agravamento, riscos baixos serão geridos pelas Subcomissões 

Permanentes de Gestão de Riscos.

4.3.1.3 Tolerância

Riscos aceitáveis com controles atuais.

4.3.2 Médio

4.3.2.1 Ação requerida

Riscos médios requerem controles adequados antes de serem aceitos. Devem 

ter monitoramento quadrimestral.

4.3.2.2 Agravamento do Risco

Em caso de agravamento, riscos médios serão geridos pelas Subcomissões 

Permanentes de Gestão de Riscos.
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4.3.2.3 Tolerância

Riscos médios são toleráveis. A implementação de novos controles dependem 

da relação custo benefício.

4.3.3 Alto

4.3.3.1 Ação requerida

Riscos altos requerem excelentes controles antes de serem aceitos. Devem 

ter monitoramento mensal. Requerem ações urgentes.

4.3.3.2 Agravamento do Risco

Em caso de agravamento, riscos altos serão geridos pela Comissão Permanen-

te de Gestão de Riscos.

4.3.3.3 Tolerância

Riscos altos são toleráveis. A implementação de novos controles dependem 

da relação custo benefício.

4.3.4 Extremo

4.3.4.1 Ação requerida

Riscos Extremos requerem excelentes controles e planos de tratamentos es-

pecífi cos antes de serem aceitos. Devem ter monitoramento contínuo. Reque-

rem ações urgentes.

4.3.4.2 Agravamento do Risco

Em caso de agravamento, riscos extremos serão geridos pelo Comando Geral.

4.3.4.3 Tolerância

Riscos Extremos não são aceitáveis com os controles existentes. Novos 

controles devem ser implementados, independentemente da relação custo 

benefício.

4.4 EFETIVIDADE DOS CONTROLES

A efetividade dos controles seguem as tabelas abaixo, com avaliações da adequabilidade do 

projeto, da confi abilidade e da operação.

4.4.1 Excelente

Os controles são efetivos na mitigação dos riscos, são confi áveis e são operados efi -

cientemente, contudo necessitam de monitoramento contínuo.
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4.4.2 Aceitável

Os controles são parcialmente efetivos na mitigação dos riscos. Necessitam de 

monitoramento contínuo. Podem necessitar de revisão, melhoramentos ou serem 

substituídos.

4.4.3 Não aceitável

O controle não garante a redução dos níveis de riscos. Os controles precisam ser 

revistos.

Efetividade Projeto Confi abilidade Operação

Excelente Adequado Adequada Adequada

Aceitável Não Adequado Adequada Adequada

Aceitável Adequado Não Adequada Adequada

Aceitável Adequado Adequada Não Adequada

Não aceitável Não Adequado Não Adequada Adequada

Não aceitável Não Adequado Adequada Não Adequada

Não aceitável Adequado Não Adequada Não Adequada

Não aceitável Não Adequado Não Adequada Não Adequada



Foto: André Gustavo Stumpf
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5 

PARTES INTERESSADAS 

E COMUNICAÇÃO

O processo de comunicação e consulta é um processo continuo e iterativo que a PMDF con-

duz para fornecer, compartilhar ou obter informações e se envolver no diálogo com as partes 

interessadas e outros, com relação ao gerenciamento dos riscos (Figura 5).

A comunicação inclui informativos às partes interessadas, internas e externas, a respeito da 

gestão de riscos.

5.1 FORNECER INFORMAÇÃO (QUADRANTE I)

Atores com alto grau de infl uência e que sofrem pouco impacto. São Importantes para divulga-

ção. Devem receber a informação correta. 

5.2 DIALOGAR (QUADRANTE II)

Atores com alto grau de infl uência e fortemente impactados. São importantes no suporte da ins-

tituição. Devem compreender detalhadamente os riscos e a forma como estão sendo tratados.

5.3 COLETAR INFORMAÇÃO (QUADRANTE III)

Atores com pouca infl uência e que sofrem pouco impacto. São importantes como fonte de 

informação para o processo decisório
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5.4 CONSULTAR (QUADRANTE IV)

Atores com pouca infl uência e fortemente impactados. São, em geral, os que recebem ou que 

acessam os serviços. São importantes para que se possam compreender suas necessidades 

e suas percepções

Legenda da Figura 5
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Figura 5 - Comunicação e consulta
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6.1 ANÁLISE DOS RISCOS

A análise dos riscos envolve a defi nição das probabilidades de ocorrência de cada evento de 

risco e seus impactos sobre os objetivos da organização. 

A probabilidade de ocorrência de um evento de risco está associada às causas geradoras do evento. 

Os impactos sobre a organização estão associados às consequências do evento de risco. 

Na fase de análise deverão ser identifi cados, também, os controles existentes para modifi car 

os riscos.

6.2 ATIVOS IMPACTADOS (ASSET) 

Ativos tangíveis - imóveis, máquinas, estoques, etc. (capital físico e fi nanceiro).

Ativos intangíveis - marca, imagem, qualidade da administração, estratégia, capacidade de co-

municação, valores, princípios morais, governança corporativa, capacidade de atrair e reter 

talentos, capacidade de inovação, estoque de conhecimentos, etc.

6.3 AVALIAÇÃO

Processo que compara os resultados da análise dos riscos com os critérios de risco para deter-

minar se o risco é aceitável ou tolerável;

Polícia Militar do Distrito Federal

6 

DEFINIÇÕES
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A avaliação dos riscos está associada à tomada de decisão sobre quais riscos deverão ser 

tratados, sua prioridade de tratamento e o nível de risco residual (depois dos novos controles) 

aceitável.

6.4 COMUNICAÇÃO E CONSULTA

Processos contínuos e iterativos que uma organização conduz para fornecer, compartilhar ou 

obter informações e se envolver no diálogo com as partes interessadas e outros, com relação 

ao gerenciamento dos riscos.

A comunicação inclui informativos, às partes interessadas, internas e externas, a respeito da 

gestão de riscos.

6.5 CONTEXTO

O contexto descreve os parâmetros internos e externos que serão levados em consideração 

na gestão de riscos, estabelecendo o escopo, os critérios de análise e as políticas de gestão 

de riscos.

6.6 CONTROLE

Medida (processos, políticas, dispositivos, práticas ou outras ações) que modifi ca o risco. 

6.7 CRITÉRIOS

Os critérios de gestão de riscos estabelecem as bases para a avaliação dos riscos. Devem defi -

nir como serão mensuradas as probabilidades, os impactos dos eventos de risco, as naturezas 

das causas e consequências, bem como sua mensuração.

6.8 GESTÃO DE RISCOS

Atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere aos riscos.

6.9 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS 

A identifi cação dos riscos envolve a identifi cação das fontes de risco, áreas impactadas, even-

tos de risco, bem como suas causas e consequências.

A identifi cação dos riscos deve ser a mais ampla possível, visto que riscos não identifi cados 

não são tratados nem acompanhados.

6.10 MATRIZ DE RISCOS

Defi ne os Níveis de Riscos (combinação Probabilidades X Consequência).
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6.11 MATRIZ DE RISCOS - AÇÕES

Defi ne as ações a serem tomadas para cada Nível de Risco.

6.12 NÍVEIS DE CONSEQUÊNCIAS 

Consequência - Resultado de um evento que afeta os objetivos. Consideramos as seguintes 

faixas: Insignifi cante; Pequena; Moderada; Grande e Catastrófi ca.

6.13 NÍVEIS DE PROBABILIDADE 

Probabilidade - Ocorrência esperada de um evento (likelihood). Consideramos as seguintes 

faixas: Rara; Improvável; Possível; Provável; Quase Certa.

6.14 RISCO

Efeito da incerteza sobre os objetivos.

6.15 PLANO DE CONTINGÊNCIA

Documento que registra o planejamento elaborado a partir do estudo de um ou mais cenários 

de risco e suas consequências. Nele são estabelecidos os procedimentos para ações de alerta 

e alarme, resposta ao evento adverso, socorro e auxílio às pessoas, reabilitação dos cenários 

e redução dos danos e prejuízos aos bens tangíveis e intangíveis.

6.16 TABELA DE CONSEQUÊNCIAS 

Defi ne como as consequências serão avaliadas.

6.17 TABELA DE PROBABILIDADES 

Defi ne como as probabilidades serão avaliadas.

6.18 TIPOS DE CONSEQUÊNCIAS

Tipos de impactos que afetam a habilidade da instituição em atingir seus objetivos.

Ex: fi nanceira, interrupção do serviço, saúde e segurança dos colaboradores, satisfação das 

partes interessadas, reputação, imagem, etc.

6.19 TRATAMENTO

Processo para modifi car o risco. O tratamento dos riscos envolve a defi nição das medidas de 
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tratamento que são adequadas para cada risco com o propósito de reduzir os níveis para a 

situação desejada. Envolve:

6.19.1 Não iniciar ou descontinuar a atividade que dá origem ao risco.

6.19.2 Assumir o risco para alavancar uma oportunidade.

6.19.3 Remover a fonte.

6.19.4 Alterar a probabilidade.

6.19.5 Alterar a consequência.

6.19.6 Compartilhar o risco.

6.19.7 Retenção do risco.

Sistema de Gestão Estratégica
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7 

ANEXOS

7.1 REGISTRO DE RISCOS

Relatório de Avaliação de Riscos

Número Nome Descrição

     

Objetivos afetados Responsável Partes Interessadas

     

Pior caso

Probabilidade Consequência Nível
 

     

Situação atual

Probabilidade Consequência Nível
 

     

Controle Descrição Efetividade do controle

     

     

     

Risco residual

Probabilidade Consequência Nível
 

     

Tratamento Recurso Necessário Responsável
Cronograma de 

Implementação

   
 

 
 

       

       

Monitoramento

 

Comunicação e consulta

 

Comentários

Responsável Setor Data Data da próxima revisão
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PLANO DIRETOR DE 

COMUNICAÇÃO E MARKETING

1. Histórico

Criada pela Lei Nº 6.450 de 14 de outubro de 1977, a Comunicação Social da Polícia Militar do Dis-

trito Federal teve sua origem na antiga Assessoria de Assuntos Civis, 5ª seção do Estado-Maior 

(PM/5), órgão de direção geral responsável pelo planejamento estratégico da PMDF. Sua fi nalida-

de era a implementação da política de Comunicação Social na Corporação em resposta às neces-

sidades do setor, em face da inexistência de uma pasta específi ca para tratar sobre os assuntos 

da área de comunicação, especialmente quanto à defesa da imagem e credibilidade da PMDF. 

Em abril de 1996, frente às novas demandas da sociedade e a busca pela aproximação entre a 

Corporação e a comunidade, foi criada a Ouvidoria da Polícia Militar do Distrito Federal, por meio 

do Decreto do GDF n° 71.308/96. 

A partir de 2009, com a reestruturação da PMDF, através da Lei 12.086/09, do Decreto Federal 

7.165/10 e do Decreto Distrital 31.793/10, a 5ª seção do Estado-Maior, com a fi nalidade de desen-

volver políticas de relacionamento da Corporação, sedimentar as convicções e a autoestima do 

público interno, além de manter e fortalecer a imagem da Corporação junto ao público externo, 

deu origem ao Centro de Comunicação Social (CCS). 

Este Órgão Setorial absorve as novas demandas sociais por informações sobre a Corporação, 

visando fomentar ainda mais a política de comunicação por meio dos seguintes princípios: verda-

de, clareza, equilíbrio, rapidez, oportunidade, prevenção, confi abilidade, respeito, impessoalida-

de, transparência e direcionalidade.

Por intermédio dessa mesma legislação, também foi criada a Seção de Assuntos Institucionais e 

Comunicação Social no âmbito do Estado-Maior, tendo como competência o desenvolvimento e 
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a proposta de políticas de relacionamento da Corporação com órgãos e entidades públicas e 

privadas, com profi ssionais da Corporação e com a população.

Além das supracitadas, regulamentou-se a Ouvidoria da PMDF, órgão de direção setorial da 

Corporação, com o objetivo de exercer a representatividade do cidadão junto à Instituição, 

fortalecendo os laços de cooperação entre a Polícia Militar e a comunidade.

Recentemente, com o intuito de coordenar os processos e ações de comunicação institu-

cional, na Diretriz de Comunicação da Polícia Militar do Distrito Federal, através da Portaria 

PMDF Nº 841, de 28 de fevereiro de 2013, foi instituído o Sistema de Comunicação da PMDF 

(SISCOM/PMDF), rede que interliga todos os órgãos da Corporação de maneira transversal, 

defi nindo o CCS como órgão central para coordenar os processos e ações de comunicação 

junto às demais organizações policiais militares, conforme o direcionamento apontado pelo 

Comandante-Geral.

2. Negócio 

Direcionamento e gestão das ações de comunicação da PMDF.

3. Missão 

Promover uma comunicação inovadora, interativa e transparente na Corporação e para a so-

ciedade, a fi m de contribuir com a segurança e o bem estar social.

4. Visão 

Ser reconhecido como Sistema de Comunicação moderno, efetivo e de referência nacional.

5. Valores 

 ■  Ética profi ssional.

 ■  Honestidade.

 ■  Transparência.

 ■  Cientifi cismo.

 ■  Respeito aos direitos humanos.

6. Fatores Críticos de Sucesso 

 ■ Capital humano qualifi cado, motivado e com baixa rotatividade.

 ■  Estrutura adequada para garantir a execução do orçamento do setor.
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 ■  Infraestrutura de comunicação adequada.

 ■  Comprometimento de todos os integrantes da PMDF com a imagem institucional.

 ■  Previsão orçamentária adequada de forma a atender as demandas do setor.

 ■  Execução físico-fi nanceira adequada às demandas do setor.

 ■  Sistema de Comunicação corporativo integrado, coordenado, articulado e uniforme.

7. Políticas Corporativas 

 ■ Promoção da sensação de segurança.

 ■ Proatividade na divulgação das atividades e ações institucionais. 

 ■ Otimização da integração com a sociedade e com o cidadão, por meio da comunicação.

 ■  Promoção da identidade institucional.

 ■  Fortalecimento do marketing e endomarketing institucional.

 ■  Proteção das informações estratégicas.

 ■  Articulação dos diversos setores da corporação com o esforço da comunicação institucional.
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Fomentar o respeito aos 
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Promover uma comunicação 

inovadora, interativa e transparente 

na corporação e para a sociedade, a 

fi m de contribuir com a segurança e o 

bem estar social

Ser reconhecido como sistema de 

comunicação moderno, efetivo e de 

referência nacional

MISSÃO VISÃO

8. Mapa Estratégico

Otimizar o gerenciamento 
das informações destinadas 

aos públicos interno e 
externo
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9. Objetivos, Estratégias e Iniciativas

PERSPECTIVA DA GESTÃO FINANCEIRA

1. OBJETIVO: ACOMPANHAR A EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DOS RECURSOS DES-
TINADOS AO SISCOM/PMDF.

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF:1.OBJETIVO: ASSEGU-

RAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NECESSÁRIOS e 2. OBJETIVO: GARANTIR A APLICAÇÃO 

FINANCEIRA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.  

1.1 - Estratégia: ENCAMINHAR AO DLF E ACOMPANHAR OS PROJETOS DE COMUNI-

CAÇÃO CORPORATIVA E DE OUVIDORIA POR ORDEM DE PRIORIDADE.

1.1.1 - Iniciativa: Defi nir prioridade e acompanhar a execução físico-fi nanceira do 

orçamento destinado à Comunicação Social e à Ouvidoria.

PERSPECTIVA DO APRENDIZADO E CRESCIMENTO

2. OBJETIVO: PROMOVER A QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DO CORPO TÉCNICO E DOS 
GESTORES DA COMUNICAÇÃO.

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 3. OBJETIVO: FORTALECER 

O DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS.  

2.1 - Estratégia: CAPACITAR OS INTEGRANTES DO SISCOM/PMDF. 

2.1.1 - Iniciativa: Capacitar os gestores do SISCOM/PMDF em Gestão da 

Comunicação.

2.1.2 - Iniciativa: Desenvolver programas de treinamento para a comunicação 

social.

2.1.3 - Iniciativa: Capacitar os integrantes do SISCOM/PMDF em comunicação 

corporativa.

2.1.4 - Iniciativa: Capacitar os integrantes da Ouvidoria PMDF em Gestão da 

Ouvidoria e desenvolver programas de treinamento específi cos.

3. OBJETIVO: ADEQUAR A LOTAÇÃO DE PESSOAL DAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E 
OUVIDORIA.

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 14. OBJETIVO: AMPLIAR A 

COMUNICAÇÃO E MARKETING INSTITUCIONAL PROATIVO.

3.1 - Estratégia: PROMOVER A SELEÇÃO E O RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA AS 

ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E OUVIDORIA.
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3.1.1 - Iniciativa: Defi nir critérios de seleção e credenciamento de pessoal para 

as áreas de Comunicação e Ouvidoria.

3.1.2 - Iniciativa: Dotar a atividade de Ouvidoria de recursos materiais e huma-

nos para o desenvolvimento de suas atividades.

PERSPECTIVA DE PROCESSOS INTERNOS 

4. OBJETIVO: ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO NO SISCOM/
PMDF.

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 5. OBJETIVO: ESTIMULAR 

DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO EM SEGURANÇA PÚBLICA.

4.1 - Estratégia: ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE INTERESSE DA COMU-

NICAÇÃO SOCIAL DA PMDF.

4.1.1 - Iniciativa: Demandar a realização de pesquisas de interesse da Comuni-

cação Social ao Instituto Superior de Ciências Policiais.

4.1.2 - Iniciativa: Desenvolver pesquisa a fi m de conhecer e mapear os públicos 

alvos para o desenvolvimento de canais de comunicação adequado.

4.1.3 - Iniciativa: Desenvolver pesquisa para aferição do clima organizacional.

4.1.4 - Iniciativa: Aferir o nível de satisfação da comunidade com os serviços 

prestados pela PMDF (pesquisa de satisfação).

4.1.5 - Iniciativa: Realizar pesquisa de opinião junto ao público interno e exter-

no, avaliando e divulgando seus resultados.

4.1.6 - Iniciativa: Aproveitar os trabalhos acadêmicos na área de comunicação 

desenvolvidos no âmbito corporativo.

4.2 - Estratégia: DESENVOLVER BASE DE DADOS PARA O APRIMORAMENTO TÉCNI-

CO-CIENTÍFICO NO SISCOM/PMDF.

4.2.1 - Iniciativa: Coletar dados e realizar análises para subsidiar o desenvolvi-

mento técnico-científi co de interesse da Comunicação Social da PMDF. 

4.2.2 - Iniciativa: Demandar o desenvolvimento de um sistema para subsidiar a 

fl uidez de informações em todo o SISCOM/PMDF.

5. OBJETIVO: OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES DESTINADAS AOS 
PÚBLICOS INTERNO E EXTERNO.

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 10.OBJETIVO: GARANTIR 

AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À TOMADA DE DECISÃO.
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5.1 - Estratégia: INTEGRAR REDE DE INFORMAÇÕES.

5.1.1 - Iniciativa: Realizar reuniões periódicas acerca de informações sensíveis 

da PMDF a fi m de subsidiar eventuais divulgações.

5.1.2 - Iniciativa: Colher informações e dados sobre os serviços, iniciativas e 

atividades desenvolvidas pela corporação, a fi m de analisar a pertinência de 

suas divulgações.

5.1.3 - Iniciativa: Analisar o posicionamento da PMDF na mídia para o redirecio-

namento das ações institucionais.

5.2 - Estratégia: ARTICULAR A OUVIDORIA AOS DEMAIS ÓRGÃOS DA INSTITUIÇÃO 

NO SENTIDO DE ASSESSORAR O PLANEJAMENTO E A TOMADA DE DECISÃO.

5.2.1 - Iniciativa: Emitir periodicamente relatório situacional a todos os órgãos 

da PMDF.

5.3 - Estratégia: FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DO SISCOM/PMDF.

5.3.1 - Iniciativa: Credenciar policiais para executar ações de comunicação 

corporativa.

5.3.2 - Iniciativa: Elaborar o manual de procedimentos do SISCOM/PMDF.

6. OBJETIVO: OTIMIZAR O RELACIONAMENTO DA PMDF COM SEU PÚBLICO INTERNO 
E EXTERNO.

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 11. OBJETIVO: FOMEN-

TAR AS ESTRATÉGIAS DE APROXIMAÇÃO COM A POPULAÇÃO COM A POPULAÇÃO DO DF e 

17.OBJETIVO: AUMENTAR A CONFIANÇA DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO À POLÍCIA. 

6.1 - Estratégia: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE TRANSPARÊN-

CIA NA ADMINISTRAÇÃO CORPORATIVA.

6.1.1 - Iniciativa: Fomentar no âmbito da corporação os procedimentos para 

garantir o acesso e a transparência das informações. 

6.2 - Estratégia: DESENVOLVER PROJETOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS E DE UTILI-

DADE PÚBLICA COM FOCO EM SEGURANÇA PÚBLICA.

6.2.1 - Iniciativa: Criar mecanismos para o desenvolvimento das campanhas 

educativas e de utilidade pública.

6.2.2 - Iniciativa: Criar mecanismos para divulgação dos direitos do cidadão e 

orientações relativas à segurança pública.

6.2.3 - Iniciativa: Desenvolver com a comunidade projetos e ações de cultura 

da paz.
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6.2.4 - Iniciativa: Desenvolver campanhas educativas de trânsito.

6.2.5 - Iniciativa: Manter e ampliar campanhas voltadas ao desarmamento.

6.2.6 - Iniciativa: Criar programa de visitação à PMDF.

6.3 - Estratégia: ESTABELECER CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM OS PÚBLICOS IN-

TERNO E EXTERNO.

6.3.1 - Iniciativa: Fomentar a utilização do sistema de vídeo conferência da PMDF.

6.3.2 - Iniciativa: Elaborar e implantar projeto de comunicação em painéis visu-

ais com sinalização digital (TV corporativa). 

6.3.3 - Iniciativa: Elaborar e implantar periódicos informativos.

6.3.4 - Iniciativa: Desenvolver trabalhos de monitoramento da imagem corpo-

rativa para a ativação das redes sociais.

6.3.5 - Iniciativa: Fomentar o desenvolvimento, ou quando couber, promover 

seminários e palestras sobre as atividades institucionais.

6.3.6 - Iniciativa: Criar portal de serviços de atendimento ao cidadão e Ouvi-

doria “online”.

6.3.7 - Iniciativa: Implantar as ouvidorias itinerantes.

6.3.8 - Iniciativa: Defi nir critérios para implantação e realocação de postos de 

atendimento de ouvidoria.

6.4 - Estratégia: FOMENTAR O USO, A INTERATIVIDADE E A EFETIVIDADE DO POR-

TAL CORPORATIVO.

6.4.1 - Iniciativa: Reestruturar o portal corporativo fomentando a interatividade 

e a efetividade.

6.5 - Estratégia: PROMOVER OS PROJETOS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA 

CORPORAÇÃO.

6.5.1 - Iniciativa: Ampliar a divulgação de projetos sociais desenvolvidos pela 

corporação.

6.6 - Estratégia: PROMOVER PARCERIAS ESTRATÉGICAS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO.

6.6.1 - Iniciativa: Estabelecer parcerias estratégicas na área de comunicação.

7. OBJETIVO: TER EFETIVIDADE NOS PROJETOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA.

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 17.OBJETIVO: AUMENTAR 

A CONFIANÇA DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO À POLÍCIA
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7.1 - Estratégia:  PLANEJAR E GERIR OS PROJETOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA.

7.1.1 - Iniciativa: Acompanhar a execução de projetos básicos e termos de refe-

rências do SISCOM/PMDF.

7.1.2 - Iniciativa: Desenvolver e implementar projetos institucionais da comuni-

cação social.

7.1.3 - Iniciativa: Elaborar listagem por ordem de prioridade de projetos básicos 

e termos de referência do SISCOM/PMDF.

7.1.4 - Iniciativa: Ampliar as atribuições da divisão de planejamento do CCS de 

forma a contemplar as atividades de gestão de projetos.

8. OBJETIVO: APRIMORAR A QUALIDADE DE INFORMAÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS 
DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL.

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 10. OBJETIVO: GARAN-

TIR AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À TOMADA DE DECISÃO e 14. OBJETIVO: AMPLIAR A 

COMUNICAÇÃO E MARKETING INSTITUCIONAL PROATIVO.

8.1 - Estratégia: PADRONIZAR PROCESSOS, PRODUTOS, SERVIÇOS E AÇÕES DE CO-

MUNICAÇÃO CORPORATIVA.

8.1.1 - Iniciativa: Realizar estudos para adequar a estrutura organizacional e as 

competências dos diversos setores do SISCOM/PMDF visando otimizar a co-

municação corporativa.

8.1.2 - Iniciativa: Demandar a capacitação de todo o efetivo da PMDF em co-

municação corporativa.

8.1.3 - Iniciativa: Elaborar plano de contingência para gestão de crise midiática.

8.1.4 - Iniciativa: Elaborar plano para gerenciamentos das pesquisas de opinião 

por institutos de pesquisas especializados.

8.1.5 - Iniciativa: Elaborar regimento interno do CCS.

8.1.6 - Iniciativa: Elaborar regimento interno da Ouvidoria.

8.1.7 - Iniciativa: Normatizar o fl uxo de informações de ouvidoria.

8.1.8 - Iniciativa: Normatizar os processos, produtos e meios de comunicação 

da PMDF.

8.1.9 - Iniciativa: Elaborar manual de entrevista.

8.1.10 - Iniciativa: Elaborar manual de cerimonial.

8.1.11 - Iniciativa: Elaborar manual de assessoria de imprensa.
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8.1.12 - Iniciativa: Criar manual de procedimentos de atividade de ouvidoria.

8.1.13 - Iniciativa: Elaborar e implementar plano de atuação para os integrantes 

da Ouvidoria.

8.1.14 - Iniciativa: Revisar periodicamente plano diretor de comunicação social.

8.1.15 - Iniciativa: Mapear e normatizar os processos e ações de comunicação 

corporativa e de ouvidoria.

8.1.16 - Iniciativa: Elaborar e Implantar Plano Anual de Comunicação e Marketing.

8.1.17 - Iniciativa: Elaborar estudo e propor procedimentos para atuação proa-

tiva da comunicação nas operações policiais, visando ampliar sua efetividade.

8.2 - Estratégia: OTIMIZAR AS FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA.

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 10. OBJETIVO: GARAN-

TIR AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À TOMADA DE DECISÃO; 11. OBJETIVO: FOMENTAR AS 

ESTRATÉGIAS DE APROXIMAÇÃO COM A POPULAÇÃO DO DF;  17.OBJETIVO: AUMENTAR A 

CONFIANÇA DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO À POLÍCIA e 18.OBJETIVO: ELEVAR A SENSAÇÃO 

DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO.

8.2.1 - Iniciativa: Adquirir equipamentos e softwares para a área de comunica-

ção social.

8.2.2 - Iniciativa: Demandar a implementação de sistema de informações de 

apoio às atividades de ouvidoria.

8.2.3 - Iniciativa: Contratar serviços especializados de comunicação.

8.3 - Estratégia: PADRONIZAR A IDENTIDADE VISUAL DA CORPORAÇÃO.

8.3.1 - Iniciativa: Desenvolver estudos para implantação de novos uniformes 

da PMDF.

8.3.2 - Iniciativa: Elaborar e implantar novo regulamento de uniformes para a 

PMDF (RUPM).

8.3.3 - Iniciativa: Elaborar e implantar manual de identidade visual da PMDF.

8.4 - Estratégia: ADEQUAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS ÁREAS DE COMUNICA-

ÇÃO E OUVIDORIA.

8.4.1 - Iniciativa: Elaborar estudo para adequação das instalações da Comuni-

cação Social. 

8.4.2 - Iniciativa: Elaborar estudo para defi nição das instalações da Ouvidoria.
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9. OBJETIVO: FOMENTAR A IDENTIDADE INSTITUCIONAL.

Contribui para os seguintes objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 11. OBJETIVO: FOMEN-

TAR AS ESTRATÉGIAS DE APROXIMAÇÃO COM A POPULAÇÃO COM A POPULAÇÃO DO DF e 

17.OBJETIVO: AUMENTAR A CONFIANÇA DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO À POLÍCIA. 

9.1 - Estratégia: DESENVOLVER PROJETOS DE FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE 

INSTITUCIONAL.

9.1.1 - Iniciativa: Desenvolver campanhas internas de difusão da fi losofi a de 

polícia comunitária.

9.1.2 - Iniciativa: Desenvolver ações de endomarketing.

9.1.3 - Iniciativa: Elaborar campanhas de conscientização da identidade 

institucional 

PERSPECTIVA DA CORPORAÇÃO

10. OBJETIVO: FORTALECER A IMAGEM CORPORATIVA.

Contribui para os seguintes objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 11. OBJETIVO: FOMEN-

TAR AS ESTRATÉGIAS DE APROXIMAÇÃO COM A POPULAÇÃO COM A POPULAÇÃO DO DF e 

17.OBJETIVO: AUMENTAR A CONFIANÇA DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO À POLÍCIA. 

11. OBJETIVO: PROMOVER O RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS E GARANTIAS 
CONSTITUCIONAIS.

Contribui para o seguinte objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 15.OBJETIVO: FOMENTAR 

O RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS.

12. OBJETIVO: VALORIZAR O PÚBLICO INTERNO.

Contribui para os seguintes objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 3. OBJETIVO: FORTALE-

CER O DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS e 7.OBJETIVO: PROMOVER A MOTI-

VAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS. 

13. OBJETIVO: PROMOVER A COMUNICAÇÃO CORPORATIVA.

Contribui para o seguinte objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 14. OBJETIVO: AMPLIAR A 

COMUNICAÇÃO E MARKETING INSTITUCIONAL PROATIVO
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14. OBJETIVO: PROMOVER A APROXIMAÇÃO ENTRE A CORPORAÇÃO E A SOCIEDADE. 

Contribui para os seguintes objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 11. OBJETIVO: FOMEN-

TAR AS ESTRATÉGIAS DE APROXIMAÇÃO COM A POPULAÇÃO COM A POPULAÇÃO DO DF e 

17.OBJETIVO: AUMENTAR A CONFIANÇA DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO À POLÍCIA. 

PERSPECTIVA DA SOCIEDADE

15. OBJETIVO: FOMENTAR O RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS E GARANTIAS 
CONSTITUCIONAIS.

Contribui para o seguinte objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 15.OBJETIVO: FOMENTAR 

O RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS.

16. OBJETIVO: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO.

Contribui para os seguintes objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 11. OBJETIVO: FOMEN-

TAR AS ESTRATÉGIAS DE APROXIMAÇÃO COM A POPULAÇÃO COM A POPULAÇÃO DO DF e 

17.OBJETIVO: AUMENTAR A CONFIANÇA DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO À POLÍCIA. 

17. OBJETIVO: ELEVAR A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO.

Contribui para os seguintes objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 11. OBJETIVO: FOMEN-

TAR AS ESTRATÉGIAS DE APROXIMAÇÃO COM A POPULAÇÃO COM A POPULAÇÃO DO DF e 

17.OBJETIVO: AUMENTAR A CONFIANÇA DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO À POLÍCIA. 

18. OBJETIVO: AUMENTAR A CONFIANÇA DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO À POLÍCIA.

Contribui para os seguintes objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 11. OBJETIVO: FOMEN-

TAR AS ESTRATÉGIAS DE APROXIMAÇÃO COM A POPULAÇÃO COM A POPULAÇÃO DO DF e 

17.OBJETIVO: AUMENTAR A CONFIANÇA DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO À POLÍCIA.
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GRUPO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE

CEL QOPM LAÉRCIO SILVANO DE OLIVEIRA 

TC ALEXANDRE LIMA FERRO 

TC QOPM ANA LUIZA ANDRADE DE AZEVEDO 

TC RR MÁRCIO LUIZ RAMOS PEREIRA 

MAJ QOPM WELISSON RORIZ DE MELO 

MAJ QOPM BILMAR ANGELIS DE ALMEIDA FERREIRA 

CAP QOPM PAULO HENRIQUE FERREIRA ALVES 

CAP QOPM THIAGO GOMES NASCIMENTO 

ST QPPMC MARCOS ANTÔNIO SERRA 

1º SGT QPPMC KÁTIA REGINA DE JESUS 

1º SGT IRANI PEREIRA DA SILVA 

2º SGT QPPMC GILDESIO ALVES DE OLIVEIRA 

2º SGT QPPMC MARCOS ANTONIO FORTUNA ARAGÃO 

CB QPPMC RAFAEL MATOSINHO ALMEIDA 

CB QPPMC ANÉLIO BELCHIOR GUIMARÃES 

COMISSÃO DE ELABORAÇÃO 

CEL QOPM MARCOS ANTÔNIO NUNES DE OLIVEIRA 

TC QOPM ELZIOVAN MATIAS MORENO LIMA 

MAJ QOPM BILMAR ANGELIS DE ALMEIDA FERREIRA 

MAJ QOPM LEONARDO SIQUEIRA DOS SANTOS 

MAJ QOPM LUCIANO LOIOLA DA SILVA 

CAP QOPM FRANCISCO GUILHERME LIMA MACEDO 

CB QPPMC DJALMA GOMES MENDES JÚNIOR 
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PLANO DIRETOR DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA

1. Histórico

O Departamento de Educação e Cultura (DEC), criado pelo Decreto nº 31.793, de 11 de junho de 

2010, em substituição à antiga Diretoria de Ensino, funciona atualmente na antiga sede do 1º 

Batalhão de Polícia Militar, situado no Setor Policial Sul Área Especial Nº 04.

2. Negócio 

Promover a capacitação e treinamento dos efetivos policiais militares, atendendo também às 

demandas educacionais de seus dependentes e demais segmentos da sociedade civil. 

3. Missão 

Planejar, coordenar, fi scalizar e controlar as atividades de educação, cultura e pesquisa no âm-

bito da Corporação, a fi m de contribuir para a consecução da Missão da PMDF. 

4. Visão 

Tornar-se referência nacional na gestão de educação, cultura e pesquisa das ciências policiais. 

5. Valores 
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 ■  Ética profi ssional. 

 ■  Honestidade.

 ■  Cientifi cismo. 

 ■  Disciplina. 

 ■  Civismo. 

 ■  Respeito aos Direitos Humanos. 

6. Fatores Críticos de Sucesso 

 ■  Corpo docente. 

 ■  Amparo legal pertinente. 

 ■  Dotação de recursos logísticos (humanos, materiais e tecnológicos) adequados. 

 ■  Dotação orçamentária compatível com as demandas. 

7. Políticas Corporativas 

 ■  Observância aos marcos regulatórios do ensino corporativo e nacional. 

 ■  Promoção da integração com a sociedade, por meio da educação.

 ■  Contribuição para a cidadania e civismo, com foco no respeito aos direitos humanos.

 ■  Valorização do profi ssional policial militar.

 ■  Contribuição para melhor identidade institucional.

 ■  Indução para desenvolvimento de capacidades e conhecimentos, individuais e corporativos.



Polícia Militar do Distrito Federal

Plano de Gestão de Educação e Cultura

127

8. Mapa Estratégico

Fomentar o respeito aos 
direitos humanos e garantias 

constitucionais

Melhorar a qualidade dos serviços 
prestados à população

Elevar a sensação de 
segurança da população

Obter os recursos fi nanceiros adequados às demandas do DEC

Aprimorar a gestão de 
recursos humanos do 

DEC

Aprimorar a gestão 
da educação e 
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Promover a 
educação superior 
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às demandas do DEC

Aperfeiçoar os 
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no processo de ensino
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em ciências policiais e áreas correlatas

Promover os ensinos fundamental e 
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militares e da sociedade em geral

Formar e aprimorar o profi ssional Policial Militar para o 
exercício de suas atribuções

Aumentar a confi ança da 
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DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Planejar, coordenar, fi scalizar e 

controlar as atividades de educação, 

cultura e pesquisa no âmbito da 

Corporação, a fi m de contribuir para a 

consecução da Missão da PMDF

Tornar-se referência nacional na 

gestão de educação, cultura e 

pesquisa das ciências policiais

MISSÃO VISÃO
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9. Objetivos, Estratégias e Iniciativas

PERSPECTIVA DA GESTÃO FINANCEIRA

1. OBJETIVO: OBTER OS RECURSOS FINANCEIROS ADEQUADOS ÀS DEMANDAS DO 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 1.OBJETIVO: ASSEGU-
RAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NECESSÁRIOS e 2.OBJETIVO: GARANTIR A APLICAÇÃO 
FINANCEIRAS DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.   

1.1 - Estratégia: GERIR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE EDU-

CAÇÃO E CULTURA. 

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 2.OBJETIVO: GARANTIR A 
APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.   

1.1.1 - Iniciativa: Atribuir ao Departamento de Educação e Cultura  as competên-

cias de Unidade Gestora. 

1.1.2 - Iniciativa: Criar Comissão Permanente de Licitação no Departamento de 

Educação e Cultura. 

1.1.3 - Iniciativa: Criar Suprimentos de Fundo para atender as necessidades 

emergenciais dos Estabelecimentos de Ensino. 

1.1.4 - Iniciativa: Demandar a criação de rubricas orçamentárias específi cas para 

a área de ensino. 

1.1.5 - Iniciativa: Demandar necessidade de recursos orçamentários, para o De-

partamento de Educação e Cultura. 

1.2 - Estratégia: GERIR RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS. 

1.2.1 - Iniciativa: Captar recursos extraorçamentários. 

PERSPECTIVA DO APRENDIZADO E CRESCIMENTO

2. OBJETIVO: ADEQUAR INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA ÀS DEMANDAS DO DE-
PARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 7.OBJETIVO: PROMOVER 

A MOTIVAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS, 8.OBJETIVO: APRIMORAR A GESTÃO LOGÍSTICA 

e 10.OBJETIVO: GARANTIR AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À TOMADA DE DECISÃO.

2.1 - Estratégia: PROVER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ADEQUA-

DA INFRAESTRUTURA DE TI. 
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2.1.1 - Iniciativa: Demandar a DiTel acerca das necessidades do Departamento 

de Educação e Cultura. 

3. OBJETIVO: APRIMORAR A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO DEPARTAMENTO 
DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 4.OBJETIVO:APRIMORAR A 

GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS.   

3.1 - Estratégia: ADEQUAR A LOTAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE EDU-

CAÇÃO E CULTURA.

3.1.1 - Iniciativa: Promover a seleção e o recrutamento de pessoal para o Depar-

tamento de Educação e Cultura. 

3.1.2 - Iniciativa: Dotar o Departamento de Educação e Cultura dos recursos 

humanos adequados às suas atividades.

3.1.3 - Iniciativa: Promover a motivação dos Recursos Humanos próprios. 

4. OBJETIVO: APERFEIÇOAR OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE 
ENSINO. 

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 3.OBJETIVO: FORTALE-

CER O DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS e 7.OBJETIVO: PROMOVER A MOTI-

VAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS.

4.1 - Estratégia: CAPACITAR O EFETIVO ENVOLVIDO NAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 

E CULTURA. 

4.1.1 - Iniciativa: Fomentar relações com órgãos congêneres de outras 

corporações.

4.1.2 - Iniciativa: Promover capacitação de pessoal do Departamento de Edu-

cação e Cultura. 

PERSPECTIVA DE PROCESSOS INTERNOS

5. OBJETIVO: PROMOVER FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DO POLICIAL MILITAR. 

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 3.OBJETIVO: FORTALE-

CER O DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS; 5.OBJETIVO: ESTIMULAR O DESEN-

VOLVIMENTO TÉCNICO CIENTÍFICO EM SEGURANÇA PÚBLICA; 7.OBJETIVO: PROMOVER A 

MOTIVAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS e 11.OBJETIVO: FOMENTAR AS ESTRATÉGIAS DE 

APROXIMAÇÃO COM A POPULAÇÃO.
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5.1 - Estratégia: APRIMORAR E DESENVOLVER A FORMAÇÃO DO POLICIAL MILITAR. 

5.1.1 - Iniciativa: Adequar os cursos de especialização às necessidades da 

PMDF. 

5.1.2 - Iniciativa: Alinhar as disciplinas curriculares dos diversos cursos da PMDF 

à matriz curricular nacional da SENASP. 

5.1.3 - Iniciativa: Criar o plano de capacitação continuada, aperfeiçoamento e 

especialização de pessoal da PMDF. 

5.1.4 - Iniciativa: Desenvolver o perfi l profi ssiográfi co do policial militar. 

5.1.5 - Iniciativa: Estabelecer o modelo de gestão de ensino da PMDF. 

5.1.6 - Iniciativa: Estabelecer parcerias com centros de excelência nacionais e 

internacionais. 

5.1.7 - Iniciativa: Implantar estrutura de educação à distância (EAD) para capaci-

tação técnico-profi ssional do efetivo policial militar. 

5.1.8 - Iniciativa: Realizar curso de formação de ofi ciais para manutenção do 

crescimento do efetivo, com quantitativo indicado em estudo específi co. 

5.1.9 - Iniciativa: Revisar a matriz básica curricular para os cursos de formação, 

aperfeiçoamento, especialização e capacitação continuada da PMDF. 

5.2 - Estratégia: AMPLIAR A CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES EM ATIVIDADES 

DE APOIO. 

5.2.1 - Iniciativa: Capacitar Policiais Militares em Análise Criminal, com quantita-

tivo a ser indicado em estudo específi co. 

5.2.2 - Iniciativa: Capacitar Policiais Militares em Polícia Judiciária Militar, com a 

ser quantitativo indicado em estudo específi co.

5.2.3 - Iniciativa: Capacitar e atualizar conhecimentos em telecomunicações e 

radiocomunicações. 

5.2.4 - Iniciativa: Capacitar gestores (Tenentes-Coronéis, Majores e Capitães 

Aperfeiçoados) em Tecnologia da Informação, Governança Corporativa, Inves-

timentos em TI, Gerenciamento de Projetos, Alinhamento Estratégico e Plane-

jamento Estratégico. 

5.2.5 - Iniciativa: Capacitar o efetivo de profi ssionais de apoio à saúde, dentro 

de seus quadros e especialidades. 

5.2.6 - Iniciativa: Capacitar profi ssionais que atuam em atividades da área de 

saúde e assistência ao pessoal. 

5.2.7 - Iniciativa: Capacitar recursos humanos empregados na atividade 
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logística, incluindo os integrantes de unidades administrativas e operacionais. 

5.2.8 - Iniciativa: Desenvolver programa de capacitação de Gestores Interme-

diários (Capitães e Tenentes) em áreas específi cas. 

5.2.9 - Iniciativa: Implementar curso de graduação em Tecnologia em Seguran-

ça Pública para Policiais Militares e Sociedade Civil. 

5.2.10 - Iniciativa: Treinar Policiais Militares em Elaboração e Gerenciamento de 

Projetos, com quantitativo indicado em estudo específi co.

5.3 - Estratégia: AMPLIAR A CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES EM ATIVIDADES 

DE POLÍCIA COMUNITÁRIA. 

5.3.1 - Iniciativa: Capacitar Policiais Militares em Policiamento Orientado para a So-

lução de Problema – POP, com quantitativo a ser indicado em estudo específi co. 

5.3.2 - Iniciativa: Capacitar Policiais Militares em Qualidade no Atendimento, 

Relações Sociais e Humanas, Mediação de Confl itos, Socorros de Urgência, 

Direitos Humanos aplicados à atividade policial, Ética Profi ssional, Legislação 

e Técnica Policial, com quantitativo a ser indicado em estudo específi co.  

5.3.3 - Iniciativa: Capacitar Policiais Militares no curso de Promotor de Polícia 

Comunitária, com quantitativo a ser indicado em estudo específi co.  

5.3.4 - Iniciativa: Capacitar Policiais Militares como multiplicadores de Polícia 

Comunitária, com quantitativo a ser indicado em estudo específi co.  

5.3.5 - Iniciativa: Capacitar, com ensino presencial ou à distância, todos os Po-

liciais Militares na fi losofi a de Polícia Comunitária até 2022. 

5.3.6 - Iniciativa: Capacitar todo o efetivo para a confecção do termo circuns-

tanciado de ocorrência, conforme previsão legal.

6. OBJETIVO: APRIMORAR A GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. 

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 4.OBJETIVO:APRIMO-

RAR A GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS, 7.OBJETIVO: PROMOVER A MOTIVAÇÃO DOS 

RECURSOS HUMANOS e 9.OBJETIVO: IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA. 

6.1 - Estratégia: ESTABELECER NORMAS DE EMPREGO DO CORPO DOCENTE E 

ADMINISTRATIVO DO DEC. 

6.1.1 - Iniciativa: Criar e implantar outras ações visando o estabelecimento dos 

marcos regulatórios de ensino da Corporação. 

6.1.2 - Iniciativa: Demandar a criação de Programas e Ações de Valorização do 

Mérito. 
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6.1.3 - Iniciativa: Estimular os integrantes da PMDF para atuação na área de 

Ensino. 

6.1.4 - Iniciativa: Normatizar o emprego do Corpo Docente e Administrativo. 

6.1.5 - Iniciativa: Regular o emprego do Corpo Docente e Técnico-Administra-

tivo da PMDF. 

6.1.6 - Iniciativa: Demandar a criação de Sistema de Avaliação de Desempenho 

dos profi ssionais da área de Ensino. 

6.2 - Estratégia: IMPLANTAR CADASTRO DE ÁREAS, CAPACITAÇÕES E HABILITAÇÕES.  

6.2.1 - Iniciativa: Criar cadastro de pessoal com respectivas capacitações e 

habilitações. 

7. OBJETIVO: ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO EM SEGU-
RANÇA PÚBLICA.

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 5.OBJETIVO: ESTIMULAR O 

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-CIENTÌFICO EM SEGURANÇA PÚBLICA. 

7.1 - Estratégia: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO E A DISSEMINAÇÃO DE BOAS 

PRÁTICAS EM SEGURANÇA PÚBLICA. 

7.1.1 - Iniciativa: Criar a Revista Científi ca do Instituto Superior de Ciências 

Policiais. 

7.1.2 - Iniciativa: Criar o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Segurança Pública, 

Violência e Confl itualidade. 

7.1.3 - Iniciativa: Criar Programa de Pesquisa no âmbito do Departamento de 

Educação e Cultura em parceria com segmentos da Sociedade. 

8. OBJETIVO: PROMOVER A EDUCAÇÃO BÁSICA A DEPENDENTES DE POLICIAIS MILI-
TARES E SOCIEDADE CIVIL. 

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 7.OBJETIVO: PROMO-

VER A MOTIVAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS; 11.OBJETIVO: FOMENTAR AS ESTRATÉGIAS 

DE APROXIMAÇÃO COM A POPULAÇÃO e 17.OBJETIVO: AUMENTAR A CONFIANÇA DA PO-

PULAÇÃO EM RELAÇÃO À POLÍCIA. 

8.1 - Estratégia: CONSOLIDAR A IMPLANTAÇÃO DO COLÉGIO MILITAR TIRADENTES.

8.1.1 - Iniciativa: Criar e Regulamentar o Colégio Militar Tiradentes. 

8.1.2 - Iniciativa: Demandar e acompanhar a construção da sede do Colégio 

Militar Tiradentes. 
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8.1.3 - Iniciativa: Implantar todas as séries previstas do ensino fundamental II e 

ensino médio no Colégio Militar Tiradentes. 

9. OBJETIVO: PROMOVER A EDUCAÇÃO SUPERIOR A POLICIAIS MILITARES E SOCIE-
DADE CIVIL.

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 5.OBJETIVO: ESTIMU-

LAR O DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO EM SEGURANÇA PÚBLICA; 7.OBJETIVO: 

PROMOVER A MOTIVAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS; 11.OBJETIVO: FOMENTAR AS ES-

TRATÉGIAS DE APROXIMAÇÃO COM A POPULAÇÃO e 17.OBJETIVO: AUMENTAR A CONFIAN-

ÇA DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO À POLÍCIA. 

9.1 - Estratégia: FOMENTAR CURSOS SUPERIORES PARA POLICIAIS MILITARES E SO-

CIEDADE CIVIL. 

9.1.1 - Iniciativa: Adequar o Instituto Superior de Ciências Policiais (ISCP) na es-

trutura organizacional da Corporação. 

9.1.2 - Iniciativa: Contratar instituição de ensino superior para capacitar policiais 

em mestrado e doutorado. 

9.1.3 - Iniciativa: Criar e implantar cursos de graduação e pós-graduação de 

interesse para a PMDF. 

9.1.4 - Iniciativa: Criar programas de capacitação continuada e cursos de gra-

duação, pós-graduação e extensão para os profi ssionais envolvidos nos pro-

cessos de ensino. 

10. OBJETIVO: APRIMORAR A INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E TECNOLÓGICA DO 
PROCESSO DE ENSINO.

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 8.OBJETIVO: APRIMO-

RAR A GESTÃO LOGÍSTICA e 10.OBJETIVO: GARANTIR AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À 

TOMADA DE DECISÃO. 

10.1 - Estratégia: AMPLIAR A INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA. 

10.1.1 - Iniciativa: Construir o centro de treinamento operacional e de tiro policial. 

10.1.2 - Iniciativa: Demandar a construção e reforma das instalações das unida-

des do Departamento de Educação e Cultura. 

10.2 - Estratégia: OBTER SISTEMAS DE INFORMAÇÕES VOLTADOS PARA A EDUCA-

ÇÃO E CULTURA. 

10.2.1 - Iniciativa: Demandar o desenvolvimento de sistemas de informações de 

apoio às atividades de Educação e Cultura da PMDF. 
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11. OBJETIVO: ESTABELECER MARCOS REGULATÓRIOS DO PROCESSO DE ENSINO PO-
LICIAL MILITAR. 

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 5.OBJETIVO: ESTIMULAR O 
DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO EM SEGURANÇA PÚBLICA. 

11.1 - Estratégia: ESTABELECER A LEGISLAÇÃO DE ENSINO POLICIAL MILITAR. 

11.1.1 - Iniciativa: Apresentar proposta de Lei de Ensino da PMDF. 

11.1.2 - Iniciativa: Atuar junto à Assessoria Parlamentar para aprovação da “Lei 

de Ensino da PMDF”. 

12. OBJETIVO: PRESERVAR O PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL DA PMDF. 

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 5.OBJETIVO: ESTIMULAR O 
DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO EM SEGURANÇA PÚBLICA

12.1 - Estratégia: FOMENTAR O CONHECIMENTO DA HISTÓRIA E CULTURA DA PMDF. 

12.2 - Estratégia: PROMOVER INTERCÂMBIOS COM INSTITUIÇÕES CONGÊ-

NERES E CULTURAIS. 

PERSPECTIVA DA CORPORAÇÃO

13. OBJETIVO: FORMAR E APRIMORAR O PROFISSIONAL POLICIAL MILITAR PARA O 
EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES. 

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 3.OBJETIVO: FORTALE-
CER O DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS; 5.OBJETIVO: ESTIMULAR O DESEN-
VOLVIMENTO TÉCNICO CIENTÍFICO EM SEGURANÇA PÚBLICA; 7.OBJETIVO: PROMOVER A 
MOTIVAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS e 11.OBJETIVO: FOMENTAR AS ESTRATÉGIAS DE 
APROXIMAÇÃO COM A POPULAÇÃO.

14. OBJETIVO: GERAR CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO EM CIÊNCIAS POLICIAIS 
E ÁREAS CORRELATAS.

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 5.OBJETIVO: ESTIMULAR O 

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO EM SEGURANÇA PÚBLICA. 

15. OBJETIVO: PROMOVER OS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO AOS DEPENDENTES 
DOS POLICIAIS MILITARES E DA SOCIEDADE EM GERAL.

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 5.OBJETIVO: ESTIMU-

LAR O DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO EM SEGURANÇA PÚBLICA; 7.OBJETIVO: 



Polícia Militar do Distrito Federal

Plano de Gestão de Educação e Cultura

135

PROMOVER A MOTIVAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS; 11.OBJETIVO: FOMENTAR AS ES-

TRATÉGIAS DE APROXIMAÇÃO COM A POPULAÇÃO e 17.OBJETIVO: AUMENTAR A CONFIAN-

ÇA DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO À POLÍCIA 

PERSPECTIVA DA SOCIEDADE

16. OBJETIVO: FOMENTAR O RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS E GARANTIAS 
CONSTITUCIONAIS.

17. OBJETIVO: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO.

18. OBJETIVO: ELEVAR A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO.

19. OBJETIVO: AUMENTAR A CONFIANÇA DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO À POLÍCIA.
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GRUPO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE

CEL QOPM LAÉRCIO SILVANO DE OLIVEIRA

TC QOPM ALEXANDRE LIMA FERRO

TC QOPM ANA LUIZA ANDRADE DE AZEVEDO

MAJ QOPM WELISSON RORIZ DE MELO

CAP QOPM PAULO HENRIQUE FERREIRA ALVES  

CAP QOPM THIAGO GOMES NASCIMENTO

ST QPPMC MARCOS ANTÔNIO SERRA

1º SGT QPPMC KÁTIA REGINA DE JESUS

1º SGT QPPMC IRANI PEREIRA DA SILVA

2º SGT QPPMC GILDÉSIO ALVES DE OLIVEIRA

2º SGT QPPMC MARCOS ANTÔNIO FORTUNA ARAGÃO

CB QPPMC RAFAEL MATOSINHO ALMEIDA

CB QPPMC ANÉLIO BELCHIOR GUIMARÃES 

COMISSÃO DE ELABORAÇÃO 

TC QOPM MARIA CRISTINA PEREIRA

MAJ QOPM KLEPTE ROSA GONÇALVES

MAJ QOPM JAIR HONÓRIO SILVA

MAJ QOPM ERICK NUNES QUEIROZ

CAP QOPM ANDERSON MÁRCIO TURQUIELLO

CAP QOPM LEANDRO GUIMARÃES RODRIGUES
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PLANO DIRETOR DE 

GESTÃO EM INTELIGÊNCIA

1. Histórico 

O Centro de Inteligência foi criado em 1997, por força do Decreto Distrital nº 18.942, com a 

missão de operacionalizar a Atividade de Inteligência da PMDF, função antes exercida pela 2ª 

Seção do Estado-Maior (PM2). 

Os principais objetivos com sua criação foram desvincular as atividades de planejamento das 

de execução, estruturação e especialização adequadas do Órgão de Inteligência e a oportuni-

zação de desenvolvimento de novos conceitos, métodos e técnicas de trabalho voltados para 

a missão constitucional da Polícia Militar do Distrito Federal.

2. Negócio 

Inteligência de Segurança Pública. 

3. Missão

Produzir inteligência e medidas de contrainteligência, no contexto da segurança pública e das 

garantias constitucionais, a fi m de subsidiar a tomada de decisão e proteger os ativos da PMDF. 
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4. Visão 

Ser reconhecido como um centro de referência na produção do conhecimento e difusão da 

doutrina de Inteligência de Segurança Pública e como um órgão de excelência no apoio a to-

mada de decisão no âmbito da PMDF.

5. Valores 

 ■  Abnegação. 

 ■  Compartilhamento da informação. 

 ■  Comprometimento com a atividade de inteligência. 

 ■  Discrição.

 ■  Lealdade informativa.

6. Fatores Críticos de Sucesso 

 ■  Capacidade de obtenção e gestão da informação com tecnologia de última geração. 

 ■ Capacitação continuada dos recursos humanos. 

 ■  Estabelecimento de parcerias estratégicas com organizações públicas e privadas. 

 ■  Implementação política de gestão da inovação. 

 ■  Obtenção e gestão adequadas dos recursos orçamentários para a atividade. 

 ■  Permanência por tempo prolongado do pessoal especializado no Centro de Inteligência.

7. Políticas Corporativas 

 ■  Fornecer informações em tempo real. 

 ■  Garantir a qualidade das comunicações do Sistema de Inteligência da Polícia Militar. 

 ■  Primar pela qualifi cação permanente dos recursos humanos em inteligência. 

 ■  Zelar pela qualidade da inteligência produzida. 

A inteligência deve ser: Íntegra; Objetiva; Clara; Oportuna; Pertinente; Valiosa.
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8. Mapa Estratégico

Fomentar o respeito aos 
direitos humanos e garantias 

constitucionais

Melhorar a qualidade dos serviços 
prestados à população

Elevar a sensação de 
segurança da população

Fazer a gestão dos recursos 
fi nanceiros específi cos para a 

atividade de inteligência
Assegurar o orçamento

Aumento da satisfação 
do público interno

Gerar a cultura de inteligência na PMDF

Aprimorar os recursos humanos na produção do conhecimento e nas 
operações de inteligência e contra inteligência

Aprimorar técnica e cientifi camente a 
base de dados

Otimizar a obtenção, difusão e 
disponibilização da informação

Aprimorar a comunicação
no âmbito do SIPOM

Desenvolver e coordenar o processo de 
gestão da informação na 
atividade de inteligência

Ampliar a capacidade de 
inteligência em tempo real

Emprego adequado 
dos recursos humanos

Maior capacidade de 
proteção dos ativos

Capacidade 
operacional nas ações 

preventivas

Aumentar a confi ança da 
população em relação à polícia
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INTELIGÊNCIA

Produzir inteligência e medidas de 

contrainteligência, no contexto da 

segurança pública e das garantias 

constitucionais, a fi m de subsidiar 

a tomada de decisão e proteger os 

ativos da PMDF

Ser reconhecido como um centro 

de referência na produção do 

conhecimento e difusão da doutrina 

de inteligência de segurança pública 

e como um órgão de excelência no 

apoio a tomada de decisão 

no âmbito da PMDF

MISSÃO VISÃO

Redução de custos

Aprimorar o processo de 
análise criminal
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9. Objetivos, Estratégias e Iniciativas

PERSPECTIVA DA GESTÃO FINANCEIRA

1. OBJETIVO: FAZER A GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS ESPECÍFICOS PARA A 
ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA. 

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 2.OBJETIVO: GARANTIR A 

EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

1.1 - Estratégia: NORMATIZAR A GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS ESPECÍFI-

COS PARA A ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA. 

1.1.1 - Iniciativa: Regulamentar a utilização do cartão suprimento de fundos. 

1.1.2 - Iniciativa: Regulamentar a utilização dos recursos fi nanceiros da ativida-

de de inteligência. 

1.2 - Estratégia: ORDENADOR DE DESPESAS NO CENTRO DE INTELIGÊNCIA. 

1.2.1 - Iniciativa: Estabelecer um ordenador de despesas no Centro de Inteligência. 

2. OBJETIVO: ASSEGURAR O ORÇAMENTO.

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 1. OBJETIVO: ASSEGURAR 

OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NECESSÁRIOS.

2.1 - Estratégia: SENSIBILIZAÇÃO DO COMANDO DA CORPORAÇÃO, EM RELAÇÃO ÀS 

NECESSIDADES OPERACIONAIS DE INTELIGÊNCIA.

2.1.1 - Iniciativa: Interação com o Alto Comando para sensibilização das neces-

sidades orçamentárias. 

PERSPECTIVA DO APRENDIZADO E CRESCIMENTO

3. OBJETIVO: APRIMORAR OS RECURSOS HUMANOS NA PRODUÇÃO DO CONHECI-
MENTO E NAS OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA E CONTRAINTELIGÊNCIA.

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 3.OBJETIVO:FORTA-

LECER O DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS e 4.OBJETIVO: APRIMORAR A 

GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS.

3.1 - Estratégia: PROMOVER CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA A ATIVIDADE DE INTE-

LIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.

3.1.1 - Iniciativa: Capacitar 500 policiais militares em especializações na área de 

Inteligência Policial. 
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3.1.2 - Iniciativa: Elaborar critérios para alocação de pessoal para atividade de 

Inteligência. 

4. OBJETIVO: GERAR A CULTURA DE INTELIGÊNCIA NA PMDF. 

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 10.OBJETIVO:GARANTIR 

AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À TOMADA DE DECISÃO e 9.OBJETIVO: IMPLEMENTAR A 

GESTÃO ESTRATÉTICA. 

4.1 - Estratégia: PROMOVER A SENSIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM 

INTELIGÊNCIA. 

4.1.1 - Iniciativa: Realizar periodicamente ofi cinas de sensibilização para ativida-

de de Inteligência. 

5. OBJETIVO: APRIMORAR TÉCNICA E CIENTIFICAMENTE A BASE DE DADOS.

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 5. OBJETIVO: ESTIMU-

LAR O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO EM SEGURANÇA PÚBLICA; 9.OBJETIVO: IMPLEMEN-

TAR A GESTÃO ESTRATÉTICA e 10.OBJETIVO:GARANTIR AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À 

TOMADA DE DECISÃO.

5.1 - Estratégia: CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE SISTEMAS GERENCIADORES DE BAN-

CO DE DADOS (SGBD).

5.1.1 - Iniciativa: Projeto de capacitação de analistas em SGBD.

5.1.2 - Iniciativa: Projeto de capacitação de especialistas e operadores para SGBD.  

PERSPECTIVA DE PROCESSOS INTERNOS

6. OBJETIVO: DESENVOLVER E COORDENAR O PROCESSO DE GESTÃO DA INFORMA-
ÇÃO NA ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA. 

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 9.OBJETIVO: IMPLE-

MENTAR A GESTÃO ESTRATÉTICA e 10.OBJETIVO:GARANTIR AS INFORMAÇÕES NECESSÁ-

RIAS À TOMADA DE DECISÃO.

6.1 - Estratégia: INTEGRAR OS DADOS DO SIPOM.

6.1.1 - Iniciativa: Criar e padronizar formulários utilizados na área de inteligência.

6.1.2 - Iniciativa: Realizar estudos, baseados em gestão da informação, para 

integração dos dados do SIPOM. 

6.2 - Estratégia: MELHORAR OS PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO COM AS AGÊNCIAS 

DO SIPOM.
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Melhorar a infraestrutura de apoio das agências do SIPOM. 

6.2.1 - Iniciativa: Adquirir e implementar sistemas de informações de gestão de 

documentos, de conteúdo e fl uxo de trabalho (workfl ow). 

6.2.2 - Iniciativa: Adquirir e implementar sistemas de trabalho colaborativos 

(groupware). 

6.2.3 - Iniciativa: Desenvolver e implantar projetos de governança corporati-

va, gestão de segurança da informação (ISO 27.000) e gestão de riscos (ISO 

31.000). 

6.3 - Estratégia: APRIMORAR A GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. 

6.3.1 - Iniciativa: Cursos de extensão e especialização para a área de seguran-

ça da informação. 

6.3.2 - Iniciativa: Inclusão nos cursos de formação e aperfeiçoamento da PMDF 

de conteúdos de segurança da informação. 

6.3.3 - Iniciativa: Ofi cinas de sensibilização sobre segurança da informação.

6.3.4 - Iniciativa: Revisar as políticas e normas de segurança da informação. 

7. OBJETIVO: OTIMIZAR A OBTENÇÃO, DIFUSÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DA 
INFORMAÇÃO. 

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 10.OBJETIVO:GARANTIR AS 

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À TOMADA DE DECISÃO.

7.1 - Estratégia: ADQUIRIR SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE APOIO A DECISÃO BASE-

ADO EM BUSINESS INTELLIGENCE. 

7.1.1 - Iniciativa: Adquirir um software de inteligência e conhecimento de 

comunicações. 

7.2 - Estratégia: APARELHAR O SISTEMA DE INTELIÊNCIA DA PMDF COM EQUIPA-

MENTOS TECNOLÓGICOS DE INTELIGÊNCIA.

7.2.1 - Iniciativa: Adquirir equipamentos e acessórios técnicos próprios para 

ações de inteligência. 

Adquirir equipamentos e acessórios técnicos próprios para ações de inteligência, guarda de 

documentos e de material, identifi cação, credenciamento e de sensoriamento remoto (máqui-

nas fotográfi cas, fi lmadoras, aparelhos de gravação, aparelhos de observação, entre outros). 

7.2.2 - Iniciativa: Adquirir veículos especiais para a atividade de inteligência. 
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8. OBJETIVO: AMPLIAR A CAPACIDADE DE INTELIGÊNCIA EM TEMPO REAL. 

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 9.OBJETIVO: IMPLEMEN-

TAR A GESTÃO ESTRATÉTICA e 10.OBJETIVO:GARANTIR AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À 

TOMADA DE DECISÃO.

8.1 - Estratégia: IMPLEMENTAR A SALA DE SITUAÇÃO DE INTELIGÊNCIA DA PMDF. 

8.1.1 - Iniciativa: Adquirir infraestrutura para a sala de situação de inteligência da PMDF. 

Adquirir equipamentos, sistemas e mobília para funcionamento da sala de situação de inteli-

gência da PMDF. 

8.1.2 - Iniciativa: Viabilização do acesso ao sistema público e privado de câme-

ras de monitoramento. 

9. OBJETIVO: APRIMORAR O PROCESSO DE ANÁLISE CRIMINAL.

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 5. OBJETIVO: ESTIMU-

LAR O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO EM SEGURANÇA PÚBLICA e 10.OBJETIVO:GARAN-

TIR AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À TOMADA DE DECISÃO

9.1 - Estratégia: IMPLANTAR O PROCESSO DE ANÁLISE CRIMINAL NOS NÍVEIS TÁTICO 

E OPERACIONAL DA PMDF. 

9.1.1 - Iniciativa: Adquirir sistemas e tecnologias da informação aplicadas à ati-

vidade operacional. 

9.1.2 - Iniciativa: Desenvolver sistema de informações de ocorrências criminais 

(Boletim de Ocorrências WEB). 

9.1.3 - Iniciativa: Projeto de implantação dos órgãos de análise criminal, nos 

diferentes níveis da Instituição. 

10. OBJETIVO: APRIMORAR A COMUNICAÇÃO NO ÂMBITO DO SIPOM. 

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 10.OBJETIVO:GARANTIR AS 

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À TOMADA DE DECISÃO.

10.1 - Estratégia: MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA. 

10.1.1 - Iniciativa: Adquirir computadores, notebooks, impressoras e outros equi-

pamentos de informática para a atividade de inteligência. 

10.1.2 - Iniciativa: Aquisição de softwares específi cos para atividade de 

inteligência. 

10.2 - Estratégia: ADQUIRIR SOLUÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A ATIVIDADE 

DE INTELIGÊNCIA.
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10.2.1 - Iniciativa: Adquirir equipamentos de telefonia e telecomunicações para 

a atividade de inteligência.

PERSPECTIVA DA CORPORAÇÃO

11. OBJETIVO: CAPACIDADE OPERACIONAL NAS AÇÕES PREVENTIVAS.

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 12.OBJETIVO:OTIMIZAR O 

POLICIAMENTO OSTENSIVO E PREVENTIVO.

12. OBJETIVO: REDUÇÃO DE CUSTOS. 

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 2.OBJETIVO: GARANTIR A 

EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

13. OBJETIVO: MAIOR CAPACIDADE DE PROTEÇÃO DOS ATIVOS.

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 10.OBJETIVO:GARANTIR AS 

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À TOMADA DE DECISÃO.

14. OBJETIVO: AUMENTO DA SATISFAÇÃO DO PUBLICO INTERNO.

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 7.OBJETIVO:PROMOVER A 

MOTIVAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS.

15. OBJETIVO: EMPREGO ADEQUADO DOS RECURSOS HUMANOS.

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 4.OBJETIVO:APRIMO-

RAR A GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS e OBJETIVO:PROMOVER A MOTIVAÇÃO DOS 

RECURSOS HUMANOS.

PERSPECTIVA DA SOCIEDADE

16. OBJETIVO: ELEVAR A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO.

17. OBJETIVO: AUMENTAR A CONFIANÇA DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO À PMDF.

18. OBJETIVO: FOMENTAR O RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS E GARANTIAS 
CONSTITUCIONAIS. 

19. OBJETIVO: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS À POPULAÇÃO.
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GRUPO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE

CEL QOPM LAÉRCIO SILVANO DE OLIVEIRA

TC QOPM ALEXANDRE LIMA FERRO

TC QOPM ANA LUIZA ANDRADE DE AZEVEDO

MAJ QOPM WELISSON RORIZ DE MELO

CAP QOPM PAULO HENRIQUE FERREIRA ALVES  

CAP QOPM THIAGO GOMES NASCIMENTO

ST QPPMC MARCOS ANTÔNIO SERRA

1º SGT QPPMC KÁTIA REGINA DE JESUS

1º SGT QPPMC IRANI PEREIRA DA SILVA

2º SGT QPPMC GILDÉSIO ALVES DE OLIVEIRA

2º SGT QPPMC MARCOS ANTÔNIO FORTUNA ARAGÃO

CB QPPMC RAFAEL MATOSINHO ALMEIDA

CB QPPMC ANÉLIO BELCHIOR GUIMARÃES 

COMISSÃO DE ELABORAÇÃO 

TC QOPM EDUARDO HOLANDA DOS SANTOS 

TC QOPM DOUGLAS PEREIRA JACOME

MAJ QOPM MARCELO ARAÚJO ALVES 

CAP QOPM JERÔNIMO ARAÚJO DE DEUS VIEIRA 

CB QPPMC SAIMYTON GASPAR DE SOUSA 

SD QPPMC CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DA SILVA

SD QPPMC THIAGO ALCÂNTARA PINTO 
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PLANO DIRETOR DA

GESTÃO DA QUALIDADE

1. Histórico 

A Polícia Militar do Distrito Federal iniciou a partir da inauguração de seu Plano Estratégico 

2011-2022 um novo modelo gerencial focado nas estratégias de negócio. Uma das iniciativas 

estratégicas contempladas no processo de elaboração do Plano foi a de “Criar e Regulamentar 

Unidade de Planejamento e Controle da Qualidade no Estado-Maior”, já realizada por meio da 

publicação do Decreto Federal Nº 7.165/2010 que além de dispor sobre a organização básica 

da PMDF reestruturou o Estado-Maior, criando a Seção de Gestão da Qualidade, que segundo 

o artigo 18, “compete propor diretrizes para gestão da qualidade dos sistemas da Corporação, 

bem como elaborar a estatística referente à administração policial militar”. Desde a sua cria-

ção, a Seção de Gestão da Qualidade tem empreendido ações para disseminar a cultura da 

excelência e proporcionar a melhoria dos processos de gestão da Organização. Esses proce-

dimentos tornam-se claros quando o trabalho se evidencia a partir da tangibilidade de muitas 

realizações. Dentre as quais se destacam: O Plano de Melhoria de Gestão em conjunto com 

a Fundação Getúlio Vargas, a Portaria de criação e validação dos indicadores estratégicos, a 

capacitação do pessoal da Seção, o Programa 5S, a criação da Atividade de Gestão Setorial da 

Qualidade, o Relatório de Atividade e Gestão, o Desenvolvimento de Padrões de Desempenho 

e do Programa de Excelência em Gestão (Prêmio da Qualidade). 

2. Negócio 

Gestão da Qualidade em Segurança Pública. 
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3. Missão 

Promover, implantar e executar a Gestão da Qualidade para a melhoria contínua de processos 

e excelência da gestão na PMDF. 

4. Visão 

Ser referência na aplicação de padrões nacionais e internacionais de gestão da qualidade no 

âmbito da segurança pública. 

5. Valores 

 ■  A ética profi ssional; 

 ■  A honestidade; 

 ■  O cientifi cismo;

 ■  O respeito à dignidade humana e às garantias individuais e coletivas;

 ■  Excelência do desempenho;

 ■  Inovação.

6. Fatores Críticos de Sucesso 

 ■  Comprometimento da alta direção; 

 ■  Conceitos e condutas da qualidade inseridos na cultura organizacional; 

Sensibilização dos demais atores da organização. 

 ■  Qualidade da normatização e exequibilidade da aplicação;

 ■  Qualifi cação técnica do pessoal envolvido. 

7. Políticas Corporativas 

 ■  Adoção das melhores práticas;

 ■  Atuação como consultores internos da Qualidade;

 ■  Capacitação constante dos membros no “estado da arte” da Gestão da Qualidade; 

 ■  Certifi cação dos membros da seção, com reconhecimento nacional e internacional.
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8. Modelo da Gestão da Qualidade – PMDF

Trata-se a fi gura 1 do diagrama representativo do modelo de gestão da qualidade adotado pela 

Polícia Militar do Distrito Federal, baseado nos critérios de excelência apregoados pelo Progra-

ma Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GesPública, do Governo Federal, com o 

objetivo de fortalecer a gestão da Corporação, tendo como “premissa o Modelo de Excelência 

em Gestão Pública – MEGP”. 

SOCIEDADE / CIDADÃO

CORPORAÇÃO
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9. Mapa Estratégico

Fomentar o respeito aos 
direitos humanos e garantias 

constitucionais

Melhorar a qualidade dos serviços 
prestados à população

Elevar a sensação de 
segurança da população

Gerar e assegurar recursos orçamentários 
para a gestão da qualidade

Implementar a gestão 
estratégica

Garantir as informações 
necessárias à tomada de 
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Fortalecer o 
desenvolvimento dos 

recursos humanos

Garantir a qualifi cação e 
alocação de pessoal para a área da 

gestão da qualidade

Assegurar o desenvolvimento e a disseminação 
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Promover a produção do 
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Aprimorar os processos de gestão da qualidade

Fomentar as melhores práticas 
da gestão da qualidade
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contínua dos processos 
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Promover, implantar e executar a 
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contínua de processos e excelência 

da gestão na PMDF

Ser referência na aplicação de 

padrões nacionais e internacionais 

de gestão da qualidade no âmbito de 

segurança pública.

MISSÃO VISÃO

Promover o conhecimento 
sobre a qualidade dos 

processos organizacionais
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10. Objetivos, Estratégias e Iniciativas 

PERSPECTIVA DE GESTÃO FINANCEIRA

1. OBJETIVO: GERAR E ASSEGURAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA A GESTÃO DA 
QUALIDADE. 

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 1.OBJETIVO: ASSEGU-

RAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NECESSÁRIOS e 2. OBJETIVO: GARANTIR A APLICAÇÃO 
FINANCEIRA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

1.1 - Estratégia: GARANTIR A GESTÃO ESPECÍFICA DOS RECURSOS FINANCEIROS 

PARA GESTÃO DA QUALIDADE.

Ter o comprometimento da PMDF com os recursos destinados aos Programas da Gestão da 
Qualidade.

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 2. OBJETIVO: GARANTIR A 
APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

1.1.1 - Iniciativa: Elaborar estudos visando obter o comprometimento da PMDF 

com os recursos fi nanceiros para a Gestão da Qualidade.

Conscientizar a PMDF da necessidade de garantir os recursos fi nanceiros necessários visan-
do à compreensão, comprometimento, competência, comunicação, correção e continuidade 
em Gestão da Qualidade.

1.1.2 - Iniciativa: Gerir os recursos fi nanceiros da Gestão da Qualidade com efi -

ciência, efi cácia e efetividade.

Gerir os recursos fi nanceiros destinados aos Programas da Gestão da Qualidade.

PERSPECTIVA DO APRENDIZADO E CRESCIMENTO

2. OBJETIVO: ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO E A DISSEMINAÇÃO DA GESTÃO DA 
QUALIDADE NA PMDF. 

Desenvolver mecanismos para disseminar os conceitos e práticas de gestão da qualidade 

visando à sensibilização e capilaridade organizacional. 

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 3.OBJETIVO:FORTA-

LECER O DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS e 9.OBJETIVO: IMPLEMENTAR A 

GESTÃO ESTRATÉGICA.

2.1 - Estratégia: FOMENTAR AÇÕES PARA O EXERCÍCIO PLENO DAS ATIVIDADES DE 

GESTÃO DA QUALIDADE. 

Criar mecanismos de capilaridade organizacional. 
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2.1.1 - Iniciativa: Criar a Atividade de Gestão Setorial da Qualidade. 

Designar um Ofi cial para ser o Representante da Direção em seus respectivos órgãos. 

2.1.2 - Iniciativa: Desenvolver parcerias estratégicas voltadas para as deman-

das da Gestão da Qualidade. 

Identifi car e fi rmar parcerias estratégicas para o desenvolvimento da Gestão da Qualidade. 

2.1.3 - Iniciativa: Elaborar critérios para a formação de núcleos de gestão da 

qualidade nos órgãos da PMDF. 

Criação de Núcleos de Gestão da Qualidade visando à ampliação da capilaridade sob a coor-

denação do Ofi cial responsável pela Atividade de Gestão Setorial da Qualidade. 

3. OBJETIVO: GARANTIR A QUALIFICAÇÃO E ALOCAÇÃO DE PESSOAL PARA A ÁREA 
DA GESTÃO DA QUALIDADE. 

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 3.OBJETIVO:FORTA-

LECER O DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS e 4.OBJETIVO: APRIMORAR A 

GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS.

3.1 - Estratégia: CAPACITAR POLICIAIS MILITARES NA ÁREA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 3.OBJETIVO:FORTALE-

CER O DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS; 5.OBJETIVO:ESTIMULAR O DESEN-

VOLVIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO EM SEGURANÇA PÚBLICA e 7.OBJETIVO: PROMOVER A 

MOTIVAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS.

3.1.1 - Iniciativa: Criação do curso de extensão em gestão da qualidade e de 

processos para inclusão no PAE.

3.1.2 - Iniciativa: Inclusão da disciplina de Gestão da Qualidade nos Cursos de 

Formação, Habilitação e Aperfeiçoamento. 

3.1.3 - Iniciativa: Realização de cursos na área de Gestão da Qualidade em par-

ceria com outras instituições. 

3.2 - Estratégia: FOMENTAR A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS JUNTO AO DGP PARA MA-

PEAR COMPETÊNCIAS NA CORPORAÇÃO.

3.2.1 - Iniciativa: Elaborar uma proposta de especifi cação das competências em 

Gestão da Qualidade para os cargos na PMDF. 

3.3 - Estratégia: FOMENTAR A IDENTIFICAÇÃO DE TALENTOS PARA AS ATIVIDADES 

DA ÁREA DA GESTÃO DA QUALIDADE 

3.3.1 - Iniciativa: Criação de banco de talentos e a alocação de capital intelectu-

al adequado à área do conhecimento da Gestão da Qualidade. 
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4. OBJETIVO: PROMOVER A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO NA ÁREA DE GESTÃO DA 
QUALIDADE.

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 5.OBJETIVO:ESTIMULAR O 

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO EM SEGURANÇA PÚBLICA

4.1 - Estratégia: ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO NA ÁREA 

DE GESTÃO DA QUALIDADE. 

Propiciar ao pessoal da Corporação a oportunidade de produzir e contribuir com o desenvol-

vimento científi co na área da Gestão da Qualidade. 

4.1.1 - Iniciativa: Demandar propostas temáticas de trabalhos técnico-científi cos 

para a produção do conhecimento na área de Gestão da Qualidade 

Apresentar propostas de temas relativos à área de conhecimento da Gestão da Qualidade visando 

a produção de trabalhos técnico-científi cos no âmbito do Instituto Superior de Ciências Policiais. 

PERSPECTIVA DE PROCESSOS INTERNOS

5. OBJETIVO: APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO DA QUALIDADE 

Obter o aprimoramento dos processos da Gestão da Qualidade por meio da implementação 

de metodologias para defi nição, análise e melhoria.

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 9.OBJETIVO: IMPLEMEN-

TAR A GESTÃO ESTRATÉGICA.

5.1 - Estratégia: PROMOVER A GESTÃO POR PROCESSOS ORGANIZACIONAIS.

Promover a modelagem e o monitoramento dos processos de gestão organizacional para o 

desenvolvimento da cultura de melhoria contínua.

5.1.1 - Iniciativa: Criar e implantar Procedimentos Administrativos Padrão (PAP). 

Criação e implantação de Procedimentos Administrativos Padrão (PAP) em decorrência do 

mapeamento dos processos organizacionais. 

5.1.2 - Iniciativa: Criar e regulamentar a unidade de Planejamento e Controle da 

Qualidade no Estado-Maior. 

Criação da Seção da Gestão da Qualidade no Estado-Maior. 

5.1.3 - Iniciativa: Desenvolver projeto para mapeamento, análise e melhoria de 

processos da PMDF. 

Implementar a gestão por processos organizacionais. 

5.1.4 - Iniciativa: Elaborar Catálogo de Serviços da PMDF. 
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5.1.5 - Iniciativa: Elaborar proposta do Regimento Interno no que tange à defi -

nição das atribuições da Gestão da Qualidade. 

Elaborar proposta do Regimento Interno referente à Gestão da Qualidade para ser inserida no 

Regimento Interno do Estado-Maior. 

5.1.6 - Iniciativa: Monitorar a efetividade da aplicação dos Procedimentos Ope-

racionais e Administrativos Padrão (POP e PAP) 

Implementar mecanismos de monitoramento da aplicação dos Procedimentos Operacionais e 

Administrativos Padrão (POP / PAP) abrangendo toda a Corporação. 

6. OBJETIVO: FOMENTAR AS MELHORES PRÁTICAS DA GESTÃO DA QUALIDADE. 

Identifi car, disseminar e avaliar a implementação das melhores práticas da Gestão da Quali-

dade no âmbito da Corporação por intermédio do Programa de Excelência em Gestão. 

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 7.OBJETIVO: PROMO-

VER A MOTIVAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS e 9.OBJETIVO: IMPLEMENTAR A GESTÃO 

ESTRATÉGICA.

6.1 - Estratégia: PROMOVER A APLICAÇÃO DE UM PROGRAMA DE EXCELÊNCIA EM 

GESTÃO. 

Promover a aplicação de um programa que contemple modelos de excelência tais como 5s, 

GesPública, Benchmarking, Gestão por Processos que contribuam para a melhoria da Gestão 

da PMDF. 

6.1.1 - Iniciativa: Criar e implantar Prêmio da Qualidade da PMDF.  

PDG 2013 - 3.a. Concluir o programa de “Certifi cação de Qualidade na PMDF”. 

Instituir o Prêmio da Qualidade no âmbito da PMDF visando disseminar os Critérios de Exce-

lência do GesPública. 

6.1.2 - Iniciativa: Demandar Programa de Incentivo e Reconhecimento às Reali-

zações em Gestão da Qualidade. 

Mecanismos de incentivo, individual e/ou em equipe, destinados ao reconhecimento das re-

alizações relativas à Gestão da Qualidade, no âmbito do pessoal da Corporação, podendo 

incluir, aplicação de práticas de gestão, inovações, ideias, trabalhos científi cos entre outros. 

6.1.3 - Iniciativa: Demandar um Programa de Comunicação Interna para a Ges-

tão da Qualidade. 

Plano de comunicação interna específi co da Gestão da Qualidade visando à disseminação 

dos conceitos e práticas para a excelência da gestão, incluindo a Gestão à Vista. 

6.1.4 - Iniciativa: Desenvolver e implantar Sistemas de Gestão da Qualidade. 
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Buscar a Certifi cação ISO 9001. 

6.1.5 - Iniciativa: Elaborar e implantar Indicadores de Gestão. 

Desenvolver um Sistema de Medição de Desempenho para todos os processos da PMDF. 

6.1.6 - Iniciativa: Instituir um programa de instrumentos de excelência, reconhe-

cidos para a melhoria de Gestão da Qualidade. 

Implementar Instrumentos tais como 5S, Benchmarking, Ferramentas da Qualidade que con-
tribuam para melhorar as práticas de Gestão da PMDF. 

7. OBJETIVO: APRIMORAR O REGISTRO DAS INFORMAÇÕES DA GESTÃO DA QUALIDADE 

Visa proporcionar mecanismos tecnológicos de coleta, análise, controle e divulgação de infor-
mações da Gestão da Qualidade de forma integrada. 

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 10.OBJETIVO: GARANTIR 
AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À TOMADA DE DECISÃO.

7.1 - Estratégia: FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO 

PARA A GESTÃO DA QUALIDADE. 

Estimular a aplicação de tecnologias da informação para a Gestão da Qualidade visando 
otimizar suas atividades. 

7.1.1 - Iniciativa: Demandar o desenvolvimento e implantação de Sistema Inte-

grado para Apoio às Ações de Autoavaliação da Gestão. 

Sistema Integrado de Gestão visando apoiar o processo de autoavaliação do Prêmio da Qua-
lidade da PMDF. 

7.1.2 - Iniciativa: Elaborar uma proposta da estrutura da base de dados para 

gestão da qualidade. 

Criação de Base de Dados para apoiar as atividades da Gestão da Qualidade. 

PERSPECTIVA DA CORPORAÇÃO

8. OBJETIVO: IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA.

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 9.OBJETIVO: IMPLEMEN-

TAR A GESTÃO ESTRATÉGICA.

9. OBJETIVO: GARANTIR AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À TOMADA DE DECISÃO.

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 10.OBJETIVO: GARANTIR 

AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À TOMADA DE DECISÃO.
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10. OBJETIVO: FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS.

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 3.OBJETIVO:FORTALECER 
O DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

11. OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS INTER-
NOS DE GESTÃO. 

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 9.OBJETIVO: IMPLEMEN-
TAR A GESTÃO ESTRATÉGICA

12. OBJETIVO: PROMOVER O CONHECIMENTO SOBRE A QUALIDADE DOS PROCESSOS 
ORGANIZACIONAIS. 

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF:  9.OBJETIVO: IMPLE-
MENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA e 10.OBJETIVO: GARANTIR AS INFORMAÇÕES NECESSÁ-
RIAS À TOMADA DE DECISÃO.

13. OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE NO EM-
PREGO DOS RECURSOS.

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 9.OBJETIVO: IMPLEMEN-
TAR A GESTÃO ESTRATÉGICA

PERSPECTIVA DA SOCIEDADE

14. OBJETIVO: ELEVAR A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO.

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 18.OBJETIVO: ELEVAR A 
SENSAÇÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO

15. OBJETIVO: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS A POPULAÇÃO.

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 16.OBJETIVO: MELHORAR 
A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO.

16. OBJETIVO: AUMENTAR A CONFIANÇA DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO À PMDF. 

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 17.OBJETIVO: AUMENTAR 
A CONFIANÇA DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO À POLÍCIA.

17. OBJETIVO: FOMENTAR O RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS E GARANTIAS 
CONSTITUCIONAIS. 

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 15.OBJETIVO: FOMEN-

TAR O RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS e 17.OBJETI-

VO: AUMENTAR A CONFIANÇA DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO À POLÍCIA.
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GRUPO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE

CEL QOPM LAÉRCIO SILVANO DE OLIVEIRA

TC QOPM ALEXANDRE LIMA FERRO

TC QOPM ANA LUIZA ANDRADE DE AZEVEDO

MAJ QOPM WELISSON RORIZ DE MELO

CAP QOPM PAULO HENRIQUE FERREIRA ALVES  

CAP QOPM THIAGO GOMES NASCIMENTO

ST QPPMC MARCOS ANTÔNIO SERRA

1º SGT QPPMC KÁTIA REGINA DE JESUS

1º SGT QPPMC IRANI PEREIRA DA SILVA

2º SGT QPPMC GILDÉSIO ALVES DE OLIVEIRA

2º SGT QPPMC MARCOS ANTÔNIO FORTUNA ARAGÃO

CB QPPMC RAFAEL MATOSINHO ALMEIDA

CB QPPMC ANÉLIO BELCHIOR GUIMARÃES

COMISSÃO DE ELABORAÇÃO 

TC RR MARCELO AMARAL BADÚ 

MAJ QOPM MARCELO MARTINS GONÇALVES 

MAJ QOPM MARCUS ROGÉRIO DE C. PEREIRA DA SILVA 

CAP QOPM HUDSON ONOFRE DE OLIVEIRA 

CAP QOPM JOSÉ WILSON CARDOSO DIAS 

CAP QOPMA WAGNER CARVALHO JAGUARIVEL 

1º SGT QPPMC LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA MANSO 

1º SGT QPPMC PAULO ROBERTO LOPES 

2º SGT QPPMC ROGÉRIO TOLEDO DA SILVA 
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PLANO DIRETOR

DE LOGÍSTICA

1. Histórico 

A lei 6.450/77 que dispunha sobre a organização básica da Policia Militar do Distrito Federal de 

atribuía a gestão logística da corporação à Diretoria de Apoio Logístico – DAL. Com o advento 

da lei 12.086/09, iniciou-se um processo de signifi cativas mudanças fi nanceiras e orçamentá-

rias em âmbito institucional. 

Assim, os Decretos 7.165/10 (federal) e 31.793/10 (distrital) reordenaram a estrutura organizacio-

nal da PMDF, instituindo o Departamento de Logística e Finanças – DLF, órgão a quem com-

pete exercer as atividades relacionadas às políticas de logística e execução orçamentária e 

fi nanceira, exceto no que se refere às de pessoal e saúde, bem como a elaboração de projetos, 

controle e prestação de contas.

Em fevereiro de 2011, com a publicação do Plano Estratégico da Corporação para o decênio 

2011/2022, buscou-se o tão almejado cientifi cismo em seus processos internos e, no que tange 

à fi nanças e orçamento, aproximar o Planejamento Orçamentário à de execução do dispêndio. 

Dentro dessa ótica foi editada a Portaria 783/2012, com o escopo de dividir a Corporação em 

áreas temáticas, designando para cada uma, um ofi cial do último posto, como Coordenador 

Setorial de Orçamento - CSO. 

A função do CSO é coordenar os trabalhos dentro da área tema de responsabilidade, o Pla-

nejamento Orçamentário, a viabilização da execução do orçamento e trabalhos de elaboração 

dos projetos básicos e termos de referência. Com isso, a Corporação visa aumentar sua capa-

cidade operacional de execução de seu orçamento.
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Destarte, o Estado-Maior detém a prerrogativa de, como órgão central de planejamento orça-

mentário, elaborar e aprovar elaboração a proposta orçamentária para o exercício fi nanceiro. 

2. Negócio 

Gerenciamento de aquisições de bens e serviços logísticos da Corporação. 

3. Missão 

Garantir a execução, fi scalização e controle das funções logísticas relacionadas aos bens mó-

veis, imóveis, semoventes e serviços a fi m de contribuir para o cumprimento da missão da 

PMDF. 

4. Visão 

Ser reconhecido como referência nacional em gestão logística pública. 

5. Valores 

 ■  A ética profi ssional; 

 ■  A honestidade; 

 ■  O cientifi cismo;

 ■  O respeito à dignidade humana e às garantias individuais e coletivas.

6. Fatores Críticos de Sucesso 

 ■  Alinhamento com o Planejamento Estratégico, no curto e longo prazo; 

 ■ Equipe treinada na área de licitações e contratos públicos; 

 ■  Informatização dos processos inerentes ao certame licitatório;

 ■  Manutenção da rotina de captação de demandas da Corporação. 

7. Políticas Corporativas 

 ■  Foco na atividade-fi m; 

 ■  Interação com os demais órgãos administrativos e operacionais da Corporação; 

 ■  Utilização de recursos humanos das subseções de logística das unidades. 
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Participação, sob coordenação da DALF, dos componentes das subseções de logística das 

Unidades Policiais, para fi ns de elaboração de projetos básicos e termos de referência para 

contratação de bens e serviços. 

8. Mapa Estratégico
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9. Objetivos, Estratégias e Iniciativas 

PERSPECTIVA DA GESTÃO FINANCEIRA

1. OBJETIVO: IMPLANTAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PRÓPRIOS PARA O DLF. 

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF:2.OBJETIVO: GARANTIR A 

EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

1.1 - Estratégia: GERIR RECURSOS FINANCEIROS ESPECÍFICOS PARA LOGÍSTICA.

1.1.1 - Iniciativa: Elaborar estudo visando obter recursos fi nanceiros específi cos 

para logística.

1.1.2 - Iniciativa: Gerir os recursos fi nanceiros da logística com efi ciência, efi cá-

cia e efetividade.

PERSPECTIVA DO APRENDIZADO E CRESCIMENTO

2. OBJETIVO: DESENVOLVER COMPETÊNCIAS EM PROCESSO LICITATÓRIO. 

Treinar intensivamente o pessoal responsável pela realização da fase interna (elaboração de 

edital) e fase externa (comunicação do edital e realização do pregão), visando dinamizar o 

processo licitatório. 

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 3.OBJETIVO: FORTALE-

CER O DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS e 7.OBJETIVO: PROMOVER A MOTI-

VAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS.

2.1 - Estratégia: IMPLEMENTAR PLANO DE CAPACITAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO. 

2.1.1 - Iniciativa: Desenvolver curso de capacitação em processo licitatório. 

3. OBJETIVO: IMPLANTAR A GESTÃO DAS COMPETÊNCIAS NO DLF.

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 4.OBJETIVO: APRIMORAR 

A GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS. 

3.1 - Estratégia: CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DE ACORDO COM AS FUNÇÕES DO DLF. 

3.2 - Estratégia: Propor inclusão nos cursos de formação policial da disciplina de Logística. 

3.3 - Estratégia: CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA CORPORAÇÃO DENTRO DAS FUN-

ÇÕES LOGÍSTICAS. 

3.3.1 - Iniciativa: Ampliar os cursos de capacitação da área de Logística.
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PERSPECTIVA DE PROCESSOS INTERNOS

4. OBJETIVO: POTENCIALIZAR A GESTÃO LOGÍSTICA. 

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 8.OBJETIVO: APRIMO-

RAR A GESTÃO LOGÍSTICA e 8.OBJETIVO: IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA.

4.1 - Estratégia: APERFEIÇOAR OS MECANISMOS E ESTRUTURAS DE LOGÍSTICA DA 

PMDF. 

Implantar a gestão de dados de logística na PMDF.

4.1.1 - Iniciativa: Adequar instalações físicas e implantar a gestão de dados de 

logística na PMDF. 

4.1.2 - Iniciativa: Adequar estrutura organizacional da área de logística. 

4.1.3 - Iniciativa: Desenvolver e implantar novo Modelo de Gestão de Processos 

Financeiros e Logísticos. 

4.1.4 - Iniciativa: Desenvolver sistema de informações para apoio aos proces-

sos logísticos e fi nanceiros. 

4.1.5 - Iniciativa: Desenvolver sistema de informações para controle automati-

zado de patrimônio. 

4.1.6 - Iniciativa: Adequar a estrutura do almoxarifado para o SIGMANET. 

Adoção do sistema (automatizado) de controle de almoxarifado – SIGMANET.

Faz parte do Programa de Obras da PMDF. 

4.1.7 - Iniciativa: Implantar sistema automatizado de gestão logística. 

Obter ferramenta de controle / base de dados de Gestão Logística. 

Faz parte do Programa de Gestão de Bens e Serviços da PMDF. 

4.2 - Estratégia: PADRONIZAR BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, SEMOVENTES E SERVIÇOS. 

4.2.1 - Iniciativa: Elaborar estudos visando à padronização de bens móveis, 

imóveis, semoventes e serviços.

5. OBJETIVO: OTIMIZAR A GESTÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS.

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 8.OBJETI-

VO: APRIMORAR A GESTÃO LOGÍSTICA e 8.OBJETIVO: IMPLEMENTAR A GESTÃO 

ESTRATÉGICA.
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5.1 - Estratégia:  AUTOMATIZAR O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS. 

5.1.1 - Iniciativa: Capacitar pessoal para utilizar o sistema de automatização de 

bens e serviços. 

5.1.2 - Iniciativa: Implantar o sistema de automatização de bens e serviços. 

5.1.3 - Iniciativa: Mapear os processos de aquisição de bens e serviços. 

5.2 - Estratégia: NORMATIZAR OS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS. 

5.2.1 - Iniciativa: Contratação de serviços tipográfi cos para atender as diversas 

necessidades da Corporação. 

5.2.2 - Iniciativa: Criar indicadores para aferição dos processos para aquisição 

de bens e serviços. 

Indicador que afere tempo, qualidade e custo. 

5.2.3 - Iniciativa: Criar o Modelo de Gestão de Bens de Consumo da Corporação. 

5.2.4 - Iniciativa: Criar o Modelo de Gestão de Bens e Serviços da Corporação. 

5.2.5 - Iniciativa: Estabelecimento de normas para confecção de documentos 

de aquisição de bens e serviços. 

5.2.6 - Iniciativa: Padronizar documento processual. 

5.3 - Estratégia: CRIAR CATÁLOGO DE BENS E SERVIÇOS. 

5.3.1 - Iniciativa: Classifi car os bens e serviços da Corporação. 

6. OBJETIVO: OTIMIZAR A GESTÃO DE OBRAS.

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 8.OBJETIVO: APRIMO-

RAR A GESTÃO LOGÍSTICA e 8.OBJETIVO: IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA.

6.1 - Estratégia: BUSCA DA EXCELÊNCIA EM GESTÃO DE OBRAS.

6.1.1 - Iniciativa: Contratar empresa para desenvolvimento de projetos de enge-

nharia e arquitetura. 

6.1.2 - Iniciativa: Elaborar o Plano de Obras e Plano de Projetos da PMDF. 

Este Programa contempla todos os projetos de obras (reforma, construção nova e reforma 

com ampliação) conforme demanda da Corporação e alinhamento com o Planejamento 

Estratégico. 

6.1.3 - Iniciativa: Estudo de viabilidade para terceirização de pessoal para re-

paro predial. 
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6.2 - Estratégia: CONSOLIDAR AS OBRAS DO PLANO ESTRATÉGICO. 

6.2.1 - Iniciativa: Concluir as obras do 1º Batalhão, 3º Batalhão e Batalhão da 

Ceilândia Sul.

6.2.2 - Iniciativa: Concluir e licitar o projeto de urbanização e paisagismo do 

setor policial sul. 

6.2.3 - Iniciativa: Concluir e licitar o projeto do centro de capacitação física e 

reabilitação. 

6.2.4 - Iniciativa: Concluir o projeto de construção do Anexo II do complexo 

administrativo da PMDF. 

6.2.5 - Iniciativa: Concluir e licitar projetos de construção dos Batalhões de 

Taguatinga Sul, Itapoã, Lago Norte e Riacho Fundo II. 

6.2.6 - Iniciativa: Concluir o Centro Médico da PMDF. 

6.2.7 - Iniciativa: Construir três novas unidades de policiamento escolar. 

6.2.8 - Iniciativa: Construir três novos aquartelamentos para unidades de poli-

ciamento de trânsito. 

6.2.9 - Iniciativa: Construir auditórios para a PMDF. 

6.2.10 - Iniciativa: Construir garagem abrigo dos comandos-móveis. 

6.2.11 - Iniciativa: Construir instalações prediais para o Presídio Militar. 

6.2.12 - Iniciativa: Construir nova sede da Diretoria de Telemática. 

6.2.13 - Iniciativa: Construir novos aquartelamentos para as Unidades Opera-

cionais da PMDF. 

6.2.14 - Iniciativa: Construir o hangar do BAVOP. 

6.2.15 - Iniciativa: Construir sede do Colégio Militar Tiradentes. 

6.2.16 - Iniciativa: Construir sede do Departamento de Controle e Correição. 

6.2.17 - Iniciativa: Criar centro gráfi co da PMDF. 

6.2.18 - Iniciativa: Elaborar projeto e licitar Centro de Tecnologia da Informação 

da PMDF. 

6.2.19 - Iniciativa: Licitar a construção de novo depósito logístico. 

6.2.20 - Iniciativa: Licitar a construção do Anexo II. 

6.2.21 - Iniciativa: Licitar a construção do Centro Gráfi co. 
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6.2.22 - Iniciativa: Licitar a reforma e ampliação do Centro de Manutenção. 

6.2.23 - Iniciativa: Pintar e reparar postos comunitários de segurança, com ins-

talação de sistema de refrigeração. 

6.2.24 - Iniciativa: Reformar instalações prediais do RPMON. 

6.2.25 - Iniciativa: Reformar os Postos Rodoviários. 

6.2.26 - Iniciativa: Reformar os prédios do Comando-Geral e anexo, assim 

como, quartéis e complexo de ensino da PMDF. 

6.2.27 - Iniciativa: Revisar e redimensionar as redes elétricas e lógicas do com-

plexo do QCG e das demais Unidades da PMDF. 

7. OBJETIVO: OTIMIZAR A GESTÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMETOS, MATERIAIS, SE-
MOVENTES E SERVIÇOS.

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 8.OBJETIVO: APRIMO-

RAR A GESTÃO LOGÍSTICA; 9.OBJETIVO: IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA; 12. OBJE-

TIVO: OTIMIZAR O POLICIAMENTO OSTENSIVO E PREVENTIVO e 13.OBJETIVO: AMPLIAR A 

CAPACIDADE DE RESPOSTA IMEDIATA.

7.1 - Estratégia: BUSCA DA EXCELÊNCIA EM GESTÃO DE FROTA. 

Implantar a gestão Informatizada da Frota da PMDF. 

7.1.1 - Iniciativa: Criar modelo de gestão inteligente da frota, material bélico e 

suprimentos. 

Iniciativa prevista no plano estratégico desmembrado em três programas. 

7.1.2 - Iniciativa:  Criar o modelo de Gestão inteligente da Frota da PMDF. 

7.1.3 - Iniciativa: Descentralização da manutenção de viatura nos batalhões. 

Estudo de viabilidade para descentralização da manutenção de viatura nos batalhões. 

7.1.4 - Iniciativa: Propor a implementação de sistema de informação de gestão 

de eventos para frota de veículos. 

Telemetria das viaturas. Faz parte do Programa de Gestão de Frota da PMDF. 

7.1.5 - Iniciativa: Propor critérios para implementação de um sistema de infor-

mação de gerenciamento de frota. 

Faz parte do Programa de Gestão de Frota da PMDF. 

7.1.6 - Iniciativa: Terceirização da frota de veículos administrativos da PMDF. 
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Estudo de viabilidade para terceirização da frota de veículos administrativos da PMDF.

7.1.7 - Iniciativa: Concluir a licitação de projeto de manutenção, limpeza e lava-

gem de veículos nos quartéis e postos comunitários. 

Faz parte do Programa de Gestão de Bens e Serviços da PMDF. 

7.1.8 - Iniciativa: Implantar terminais remotos embarcados nas viaturas da PMDF. 

Faz parte do Programa de Gestão de Frota da PMDF. 

7.2 - Estratégia: CONSOLIDAR AS AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, AERONAVES E EMBAR-

CAÇÕES DO PLANO ESTRATÉGICO.

7.2.1 - Iniciativa: Adquirir bases comunitárias móveis e torres de vigilância. 

7.2.2 - Iniciativa: Adquirir caminhões para transporte de cavalos. 

7.2.3 - Iniciativa: Adquirir comandos-móveis para apoio às atividades de 

policiamento. 

7.2.4 - Iniciativa: Adquirir embarcações para o policiamento ambiental. 

7.2.5 - Iniciativa: Adquirir equipamentos, viaturas, ferramentas e materiais de 

caráter específi co para as atividades do CMT. 

7.2.6 - Iniciativa: Adquirir três aeronaves de asa fi xa (aviões). 

7.2.7 - Iniciativa: Adquirir três aeronaves de asa rotativa (helicópteros). 

7.2.8 - Iniciativa: Adquirir viaturas para controle de distúrbios civis. 

7.2.9 - Iniciativa: Adquirir viaturas para emprego no policiamento comunitário. 

7.2.10 - Iniciativa: Adquirir viaturas para emprego no policiamento ostensivo e 

preventivo. 

7.2.11 - Iniciativa: Adquirir viaturas para o policiamento ambiental. 

7.2.12 - Iniciativa: Adquirir viaturas para utilização como comandos móveis em 

operações. 

7.2.13 - Iniciativa: Concluir a licitação de projeto de manutencão, limpeza e la-

vagem de veículos nos quartéis e postos comunitários. 

7.3 - Estratégia: BUSCAR A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE MATERIAL BÉLICO DA PMDF.

Implantar a gestão informatizada de material bélico da PMDF. 

7.3.1 - Iniciativa: Instituir a gestão inteligente para material bélico da PMDF.
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Criar e implementar mecanismos que permitam a gestão do material bélico da Corporação, 

como por exemplo: Ferramentas de TI, fl uxograma de processos, sistema de indicadores, ca-

talogação e padronização de materiais, entre outros. 

7.3.2 - Iniciativa: Implementar sistema de informação como ferramenta para a 

gestão de material bélico.

A implantação consiste na coleta e sistematização de dados referentes aos materiais bélicos 

da Corporação a serem controlados de forma informatizada pela ferramenta de TI criada para 

este fi m específi co.

7.4 - Estratégia: CONSOLIDAR AS AQUISIÇÕES DE MATERIAL BÉLICO DO PLANO 

ESTRATÉGICO.

7.4.1 - Iniciativa: Adquirir armamento e munições para unidades de resposta 

imediata. 

7.4.2 - Iniciativa: Adquirir armamentos e equipamentos para atividades de ope-

rações especiais e gerenciamento de crises. 

7.4.3 - Iniciativa: Adquirir armamentos e munições não letais e menos que le-

tais, em conformidade com a doutrina de uso progressivo da força. 

7.4.4 - Iniciativa: Adquirir armamentos e munições não letais, em conformidade 

com a doutrina de uso progressivo da força. 

7.4.5 - Iniciativa: Adquirir armamentos, munições e materiais bélicos em geral 

para emprego no policiamento ostensivo. 

7.5 - Estratégia: BUSCA DA EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SEMOVEN-

TES DA PMDF. 

Implantar a gestão informatizada de suprimentos da PMDF. 

7.5.1 - Iniciativa: Ampliar o funcionamento da Seção de Compras e Licitações. 

Iniciativa prevista no Plano Estratégico, revisão quanto à estrutura organizacional, pois a no-

menclatura das seções está incorreta. 

7.5.2 - Iniciativa: Criar o modelo de gestão inteligente para suprimentos da 

PMDF. 

7.6 - Estratégia: CONSOLIDAR AS AQUISIÇÕES DE OUTROS EQUIPAMENTOS, MATE-

RIAIS, SUPRIMENTOS E SEMOVENTES DO PLANO ESTRATÉGICO. 

7.6.1 - Iniciativa: Adquirir 100 equinos. 

7.6.2 - Iniciativa: Adquirir 200 equipamentos de proteção individual para o 

RPMON. 

7.6.3 - Iniciativa: Adquirir equipamentos de proteção individual para todo o 
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efetivo (Kit Policial). 

7.6.4 - Iniciativa: Adquirir materiais de fi scalização de trânsito. 

7.6.5 - Iniciativa: Adquirir mobiliário padronizado para todas as Unidades da 

PMDF. 

7.6.6 - Iniciativa: Adquirir equipamentos de tecnologia da informação. 

7.6.7 - Iniciativa: Adquirir equipamentos de telecomunicações. 

7.6.8 - Iniciativa: Adquirir software para suporte à pesquisa operacional. 

PERSPECTIVA DA CORPORAÇÃO

8. OBJETIVO: APRIMORAR GESTÃO LOGÍSTICA. 

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 8.OBJETIVO: APRIMO-

RAR A GESTÃO LOGÍSTICA e 8.OBJETIVO: IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA.

9. OBJETIVO: GARANTIR O SUPRIMENTO LOGÍSTICO. 

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 8.OBJETIVO: APRIMO-

RAR A GESTÃO LOGÍSTICA e 8.OBJETIVO: IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA.

PERSPECTIVA DA SOCIEDADE

10. OBJETIVO: ELEVAR A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO.

11. OBJETIVO: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS A POPULAÇÃO.

12. OBJETIVO: AUMENTAR A CONFIANÇA DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO À PMDF. 

13. OBJETIVO: FOMENTAR O RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS E GARANTIAS 
CONSTITUCIONAIS. 
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GRUPO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE

CEL QOPM LAÉRCIO SILVANO DE OLIVEIRA

TC QOPM ALEXANDRE LIMA FERRO

TC QOPM ANA LUIZA ANDRADE DE AZEVEDO

MAJ QOPM WELISSON RORIZ DE MELO

CAP QOPM PAULO HENRIQUE FERREIRA ALVES  

CAP QOPM THIAGO GOMES NASCIMENTO

ST QPPMC MARCOS ANTÔNIO SERRA

1º SGT QPPMC KÁTIA REGINA DE JESUS

1º SGT QPPMC IRANI PEREIRA DA SILVA

2º SGT QPPMC GILDÉSIO ALVES DE OLIVEIRA

2º SGT QPPMC MARCOS ANTÔNIO FORTUNA ARAGÃO

CB QPPMC RAFAEL MATOSINHO ALMEIDA

CB QPPMC ANÉLIO BELCHIOR GUIMARÃES 

COMISSÃO DE ELABORAÇÃO 

TC QOPM JOÃO BATISTA PEREIRA MAIA 

TC QOPM CLÁUDIO RIBAS DE SOUZA 

TC QOPM ANDRÉ DI LAURO RIGUEIRA 

TC QOPM ROBSON CARLOS RODRIGUES CARDOSO 

MAJ QOPM RUBINALDO MARQUES DA SILVA 

CAP QOPM RENATO CEZÁRIO GUIMARÃES 

CAP QOPM DANIEL BORGES SANTOS 

1º SGT QPPMC SILVÂNIA MARTINS SOUSA 

CB QPPMC ANTÔNIO DENIS MOURA DOS SANTOS 
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PLANO DIRETOR

OPERACIONAL

1. Histórico 

O Departamento Operacional da PMDF teve sua origem no antigo Comando de Policiamento 

(CP), criado por intermédio do Decreto GDF nº 9.669 de 12 de agosto de 1986, com a missão 

de ser o órgão responsável pela manutenção do Policiamento Ostensivo no âmbito do Distrito 

Federal e subordinado diretamente ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal. 

Dentre as principais atribuições do CP, estavam o planejamento, comando, coordenação, fi scali-

zação e controle operacional das unidades da Polícia Militar que lhe eram subordinadas. Em 21 de 

Março de 2003 o Decreto nº 23.680 extinguiu o Comando de Policiamento da estrutura Organiza-

cional da PMDF, sendo reincluído em 19 de junho de 2008, por intermédio do Decreto nº 29.180. 

Após isso, com a edição do Decreto Federal nº 7.165 de 29 de abril de 2010 e do Decreto GDF 

nº 31.793 de 11 de junho de 2010, o Comando de Policiamento deu origem ao Departamento 

Operacional (DOp), responsável pelo policiamento ostensivo no âmbito do Distrito Federal, a ele 

competindo planejar, coordenar, fi scalizar e controlar os comandos de policiamento que lhe são 

diretamente subordinados, visando manter a indispensável unidade de instrução, disciplina e 

emprego operacional. 

Subordinam-se ao Departamento Operacional o Comando de Policiamento Regional Metropo-

litano, Comando de Policiamento Regional Oeste, Comando de Policiamento Regional Leste, 

Comando de Policiamento Regional Sul e o Comando de Missões Especiais. 

2. Negócio 

Direcionamento das ações operacionais de prevenção e repressão imediata da criminalidade 

e da violência. 
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3. Missão 

Gerenciar as ações operacionais para manter a segurança e o bem-estar social, por meio da 

prevenção e repressão imediata da criminalidade e da violência, baseando-se nos ordenamen-

tos jurídicos em vigor. 

4. Visão 

Ser reconhecida pela sociedade por sua excelência e efetividade no gerenciamento das ações 

de prevenção e da repressão imediata da criminalidade e da violência, pautada no respeito às 

leis, na análise criminal, no policiamento orientado para o problema e na qualidade profi ssional 

de seus integrantes. 

5. Valor 

 ■  Priorização da vida e da cidadania. 

6. Fatores Críticos de Sucesso 

 ■ Adequação do efetivo da PMDF; 

Adequar o efetivo para atender à demanda operacional da PMDF na execução de suas ações 
de prevenção e repressão imediata da violência e da criminalidade. 

 ■  Correto desempenho dos procedimentos policiais estabelecidos; 

Treinamento periódico, qualifi cação e capacitação, a fi m de buscar a excelência no desempe-
nho (individual e por equipe) dos procedimentos policiais. 

 ■  Disponibilidade de estrutura logística adequada para atividade operacional; 

A estrutura logística deve ser capaz de atender às demandas da atividade operacional, atuais 
e futuras, para não comprometer a qualidade do serviço prestado à população. 

 ■  Disponibilidade de Informações de Análise Criminal; 

Receber de forma tempestiva as informações de análise criminal para subsidiar a tomada de 
decisão quanto ao emprego dos meios policiais disponíveis. 

 ■  Disponibilidade de sistema para gestão estratégica da ação policial; 

Disponibilidade de banco de dados e sistemas modernos para gestão dos registros policiais, 

desde a coleta, armazenamento, tratamento, planejamento, até a difusão das informações 

para adequar as ações policiais com foco no atendimento das demandas da sociedade e do 

cidadão. 

 ■  Recursos tecnológicos modernos para o desempenho da atividade policial. 
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7. Política Corporativa

 ■  Otimizar continuamente os processos de prestação de serviços à sociedade. 

Focar na missão constitucional de polícia da ordem pública, que vai além do encaminhamento 

dos atendimentos para fi ns de subsídio aos inquéritos policiais ou processos judiciais. 

8. Mapa Estratégico

Fomentar o respeito aos 
direitos humanos e garantias 

constitucionais

Melhorar a qualidade dos serviços 
prestados à população

Elevar a sensação de 
segurança da população

Reduzir as zonas de risco
Otimizar a aproximação da PMDF 

com a comunidade

Controlar satisfatoriamente os índices 
criminais e demais atos ilícitos

Ter policiais capacitados, qualifi cados e treinados 
para o desempenho da atividade operacional

Atingir altos níveis de 
efi cácia e efi ciência no 
emprego dos recursos 

policiais

Fomentar parcerias 
operacionais com outros 

órgãos policiais 
e/ou civis

Aumentar a confi ança da 
população em relação à políciaS
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DEPARTAMENTO OPERACIONAL

Gerenciar as ações operacionais 

para manter a segurança e o 

bem estar social, por meio da 

prevenção e repressão imediata 

da criminalidade e da violência, 

baseando-se nos ordenamentos 

jurídicos em vigor

Ser reconhecida pela sociedade 

por sua excelência e efetividade no 

gerenciamento das ações de prevenção 

e da repressão imediata da criminalidade 

e da violência, pautada no respeito às 

leis, na análise criminal, no policiamento 

orientado para o problema e na qualidade 

profi ssional de seus integrantes

MISSÃO VISÃO

Otimizar o controle da 
atividade e desempenho 

operacional
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9. Objetivos, Estratégias e Iniciativas 

PERSPECTIVA DO APRENDIZADO E CRESCIMENTO

1. OBJETIVO: TER POLICIAIS CAPACITADOS, QUALIFICADOS E TREINADOS PARA O DE-
SEMPENHO DA ATIVIDADE OPERACIONAL. 

O desempenho adequado da atividade operacional só é possível a partir do momento que a 

Polícia Militar possua, em seus quadros, policiais militares capacitados, treinados adequada-

mente e qualifi cados para o desempenho de suas atribuições. Sem este requisito básico não 

é possível desenvolver uma política de melhorias na capacidade de resposta policial, e tão 

pouco na redução dos índices de criminalidade. 

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 3.OBJETIVO: FORTALE-

CER O DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS e 7.OBJETIVO: PROMOVER A MOTI-

VAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS.

1.1. Estratégia: PROMOVER A ATUALIZAÇÃO DO POLICIAL PARA O DESEMPENHO DE 

SUA ATIVIDADE 

Buscar a capacitação dos recursos humanos, para que estes tenham condições e preparo 

para desempenhar adequadamente sua missão. 

1.1.1. Iniciativa: Desenvolver um programa de preleção e debriefi ng para as 

ações policiais. 

Criar e implantar um processo que permita realizar a preleção e o debriefi ng das atividades, 

antes e após as atividades de rua, com o objetivo de maximizar o desempenho do policial 

a partir da disseminação de informações necessárias ao desenvolvimento do serviço, bem 

como colher dados que permitam melhorar o desempenho policial. 

PERSPECTIVA DE PROCESSOS INTERNOS

2. OBJETIVO: ATINGIR ALTOS NÍVEIS DE EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO EMPREGO DOS 
RECURSOS POLICIAIS. 

Empregar os recursos policiais com excelência a partir de ações de planejamento e gerencia-

mento da estrutura operacional. 

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 12.OBJETIVO: OTIMIZAR 

O POLICIAMENTO OSTENSIVO E PREVENTIVO, 13.OBJETIVO: AMPLIAR A CAPACIDADE DE 

RESPOSTA IMEDIATA, 16.OBJETIVO: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOES PRESTA-

DOS À POPULAÇÃO, 17.OBJETIVO: AUMENTAR A CONFIANÇA DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO 

À POLÍCIA e 18.OBJETIVO: ELEVAR A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO.

2.1. Estratégia: OTIMIZAR O PLANEJAMENTO E O EMPREGO DOS RECURSOS POLICIAIS. 
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Otimizar o policiamento preventivo e ostensivo, ampliar a capacidade de resposta imediata e 

melhorar a qualidade dos serviços prestados à população, a partir da melhoria do emprego 

dos recursos policiais. 

2.1.1. Iniciativa: Projeto de Ampliação da utilização do cão na atividade operacional. 

Fomentar a integração do policiamento com cães com as demais modalidades e processos 

de policiamento. 

2.1.2. Iniciativa: Projeto de Criação da Companhia de Policiamento do Batalhão 

de Policiamento com cães. 

Criação de companhias dependentes do BP Cães para apoio aos Comandos de Policiamento 

Regional. 

2.1.3. Iniciativa: Realizar estudos para estruturação de Comando das Atividades 

Especializadas.

Realização de estudos para defi nir qual(is) seria(m) a(s) melhor(es) estrutura(as) para comando 

responsável pelo planejamento, fi scalização e controle das ações de polícia preventiva exe-

cutadas pelas unidades operacionais especializadas.

2.1.4. Iniciativa: Projeto de criação da Câmara Técnica de Polícia Ambiental. 

Grupo a ser nomeado pelo Comandante-Geral composto por policiais com conhecimentos 

aprofundados no tema, com o objetivo de defi nir os processos e ações necessárias para ini-

ciar as autuações ambientais pela PMDF. 

2.1.5. Iniciativa: Projeto para execução da atividade de polícia administrativa 

ambiental. 

Expansão da capacidade de atuação do policiamento e atuação na proteção de meio am-

biente, através da lavratura do auto de infração ambiental pelas unidades especializadas. 

2.1.6. Iniciativa: Projeto de parcerias com os demais órgãos ambientais e/ou 

entidades afi ns. 

Realizar parcerias para capacitação técnica mútua, bem como, para atuação da PMDF nas 

unidades de conservação e demais situações específi cas. 

2.1.7. Iniciativa: Projeto de Implantação de Sistema informatizado de Notifi ca-

ções de Trânsito da PMDF. 

Estabelecer um sistema que permita agilizar o processo de emissão de notifi cações de trânsi-

to e que gere conhecimento para auxiliar a atividade de policiamento de trânsito. 

2.1.8. Iniciativa: Projeto de Implantação da sistemática de análise criminal no 

planejamento e emprego dos recursos policiais. 

Expandir o emprego da sistemática de análise criminal para viabilizar o emprego adequado 

dos recursos policiais (humanos e logísticos), com o objetivo de reduzir os índices criminais. 
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2.1.9. Iniciativa: Projeto de parcerias com órgãos relacionados à área de 

Cinofi lia. 

Realizar parcerias para capacitação técnica e para o desenvolvimento de projetos junto às 

Universidades. 

2.1.10. Iniciativa: Projeto para incluir o gerenciamento e o controle da atividade 

de Policiamento Comunitário na estrutura do Departamento Operacional. 

Avocar o gerenciamento e o controle da atividade de Policiamento Comunitário para viabilizar 

a disseminação da doutrina no âmbito da PMDF. 

2.2. Estratégia: EFETIVAR A LAVRATURA DO TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCOR-

RÊNCIA (TCO). 

2.2.1. Iniciativa: Projeto de Implantação do Termo Circunstanciado de Ocorrên-

cias (TCO).

Realizar a lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência já autorizado pelo Poder 

Judiciário. 

2.2.2. Iniciativa: Implantação e aplicação do Termo Circunstanciado como fer-

ramenta de melhoria processual, para maior acreditação da PMDF e melhoria 

do desempenho policial. 

3. OBJETIVO: OTIMIZAR O CONTROLE DA ATIVIDADE E DESEMPENHO OPERACIONAL. 

Aperfeiçoar os mecanismos de controle e gerenciamento da atividade operacional. 

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 12.OBJETIVO: 

OTIMIZAR O POLICIAMENTO OSTENSIVO E PREVENTIVO, 13.OBJETIVO: AMPLIAR A 

CAPACIDADE DE RESPOSTA IMEDIATA, 16.OBJETIVO: MELHORAR A QUALIDADE DOS 

SERVIÇOES PRESTADOS À POPULAÇÃO, 17.OBJETIVO: AUMENTAR A CONFIANÇA DA 

POPULAÇÃO EM RELAÇÃO À POLÍCIA e 18.OBJETIVO: ELEVAR A SENSAÇÃO DE SEGU-

RANÇA DA POPULAÇÃO

3.1. Estratégia: GARANTIR O SUPORTE À TOMADA DE DECISÃO NA ATIVIDADE 

OPERACIONAL. 

Possuir e utilizar informações geradas e trabalhadas pela própria Polícia Militar baseadas no 

atendimento de ocorrências e na produção de conhecimento pelos diversos setores da cor-

poração seja no âmbito operacional ou administrativo. 

3.1.1. Iniciativa: Implantar o Núcleo de Estatística Operacional. 

Criação de um Núcleo de Estatística Operacional que possa dar suporte complementar à aná-

lise criminal, viabilizando o aperfeiçoamento do planejamento e emprego operacional. 

3.1.2. Iniciativa: Implantar o Sistema de Boletins de Ocorrência na WEB. 
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Capitanear o processo de implantação do sistema para gerenciamento dos Boletins de 

Ocorrência. 

3.1.3. Iniciativa: Implantar Sala de Comando e Controle (Sala de Situação) na 

PMDF. 

Capitanear a implantação de um ambiente físico e tecnológico que permita gerenciar, em tem-

po real, a atividade policial, os efetivos empregados no terreno, bem como situações de crise, 

a partir de uma base fi xa ou móvel com estrutura capaz de permitir o completo gerenciamento 

e controle da atividade policial. 

4. OBJETIVO: FOMENTAR PARCERIAS OPERACIONAIS COM OUTROS ÓRGÃOS POLI-
CIAIS E /OU CIVIS. 

Viabilizar a integração com outras entidades policiais, a partir de parcerias a serem estabe-

lecidas, que possibilitem o intercâmbio de conhecimento, informações, capacitação, técnica, 

entre outros. 

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 12.OBJETIVO: OTIMIZAR 

O POLICIAMENTO OSTENSIVO E PREVENTIVO, 13.OBJETIVO: AMPLIAR A CAPACIDADE DE 

RESPOSTA IMEDIATA, 16.OBJETIVO: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOES PRESTA-

DOS À POPULAÇÃO, 17.OBJETIVO: AUMENTAR A CONFIANÇA DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO 

À POLÍCIA e 18.OBJETIVO: ELEVAR A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO

4.1. Estratégia: ESTABELECER CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE 

PARCERIAS OPERACIONAIS. 

Viabilizar os canais de comunicação para que as parcerias possam encontrar o caminho ade-

quado para o intercâmbio das informações, bem como os demais subprodutos da parceria. 

4.1.1. Iniciativa: Elaborar um projeto com propostas de Termo de Cooperação 

Operacional. 

Desenvolvimento das linhas gerais necessárias à proposição de um termo de cooperação 

operacional com polícias coirmãs. 

4.1.2. Iniciativa: Elaborar um projeto para o aumento da integração e intercâm-

bio de experiência policial. 

Buscar parcerias que viabilizem a capacitação de policiais militares. 

4.1.3. Iniciativa: Realizar um projeto para estabelecer reuniões periódicas de 

caráter operacional entre os grandes comandos da PMDF e das polícias dos 

estados limítrofes. 

Capitanear o processo de integração e intercâmbio de informações com as polícias dos esta-

dos limítrofes, com o objetivo de maximizar a atuação da polícia militar no entorno, a partir da 

promoção de reuniões periódicas entre os setores responsáveis de cada corporação. 
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PERSPECTIVA DA CORPORAÇÃO

5. OBJETIVO: CONTROLAR SATISFATORIAMENTE OS ÍNDICES CRIMINAIS E DEMAIS 
ATOS ILÍCITOS.

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 16.OBJETIVO: MELHO-

RAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOES PRESTADOS À POPULAÇÃO, 17.OBJETIVO: AUMENTAR 

A CONFIANÇA DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO À POLÍCIA e 18.OBJETIVO: ELEVAR A SENSA-

ÇÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO

6. OBJETIVO: REDUZIR AS ZONAS DE RISCO. 

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 16.OBJETIVO: MELHO-

RAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOES PRESTADOS À POPULAÇÃO, 17.OBJETIVO: AUMENTAR 

A CONFIANÇA DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO À POLÍCIA e 18.OBJETIVO: ELEVAR A SENSA-

ÇÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO

7. OBJETIVO: OTIMIZAR A APROXIMAÇÃO DA PMDF COM A COMUNIDADE. 

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 16.OBJETIVO: MELHO-

RAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOES PRESTADOS À POPULAÇÃO, 17.OBJETIVO: AUMENTAR 

A CONFIANÇA DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO À POLÍCIA e 18.OBJETIVO: ELEVAR A SENSA-

ÇÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO

PERSPECTIVA DA SOCIEDADE

8. OBJETIVO: ELEVAR A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO.

9. OBJETIVO: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO. 

10. OBJETIVO: AUMENTAR A CONFIANÇA DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO À POLÍCIA. 

11. OBJETIVO: FOMENTAR O RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS E GARANTIAS 
CONSTITUCIONAIS. 
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GRUPO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE

CEL QOPM LAÉRCIO SILVANO DE OLIVEIRA

TC QOPM ALEXANDRE LIMA FERRO

TC QOPM ANA LUIZA ANDRADE DE AZEVEDO

MAJ QOPM WELISSON RORIZ DE MELO

CAP QOPM PAULO HENRIQUE FERREIRA ALVES  

CAP QOPM THIAGO GOMES NASCIMENTO

ST QPPMC MARCOS ANTÔNIO SERRA

1º SGT QPPMC KÁTIA REGINA DE JESUS

1º SGT QPPMC IRANI PEREIRA DA SILVA

2º SGT QPPMC GILDÉSIO ALVES DE OLIVEIRA

2º SGT QPPMC MARCOS ANTÔNIO FORTUNA ARAGÃO

CB QPPMC RAFAEL MATOSINHO ALMEIDA

CB QPPMC ANÉLIO BELCHIOR GUIMARÃES 

COMISSÃO DE ELABORAÇÃO 

CEL QOPM LUIS EDUARDO GOULART DA SILVA 

MAJ QOPM HUDSON JOSÉ DE SOUSA 

MAJ QOPM ANTÔNIO MARCOS ALEXANDRE DA COSTA

MAJ QOPM HÉLIO JOSÉ PORFÍRIO 

MAJ QOPM IVAN NEUDIR DE ANDRADE 

CAP QOPM FRANK WELLMANN AMARAL PIRES 

TEN QOPMA DILSON CARLOS XAVIER 

1º SGT QPPMC WEBER DE ASSUNÇÃO E SILVA 

1º SGT QPPMC ITAMAR MATOS DE SOUZA 

CB QPPMC MANOEL DOMINGOS DA SILVA 

CB QPPMC FLAVIO ELISEU DA SILVA 

CB QPPMC RAEL NUNES DE VASCONCELOS 

SD QPPMC GUILHERME SOARES BARBOSA 
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PLANO DIRETOR DE 

ORÇAMENTO E FINANÇAS

1. Histórico 

A lei 6.450/77 que dispunha sobre a organização básica da Policia Militar do Distrito Federal 

de atribuía a gestão orçamentária e fi nanceira da corporação à Diretoria de Finança – DiF. Com 

o advento da lei 12.086/09, iniciou-se um processo de signifi cativas mudanças fi nanceiras e 

orçamentárias em âmbito institucional. 

Assim, os Decretos 7.165/10 (federal) e 31.793/10 (distrital) reordenaram a estrutura organizacio-

nal da PMDF, instituindo o Departamento de Logística e Finanças – DLF, órgão a quem com-

pete exercer as atividades relacionadas às políticas de logística e execução orçamentária e 

fi nanceira, exceto no que se refere às de pessoal e saúde, bem como a elaboração de projetos, 

controle e prestação de contas.

Em fevereiro de 2011, com a publicação do Plano Estratégico da Corporação para o decênio 

2011/2022, buscou-se o tão almejado cientifi cismo em seus processos internos e, no que tange 

à fi nanças e orçamento, aproximar o Planejamento Orçamentário à de execução do dispêndio. 

Dentro dessa ótica foi editada a Portaria 783/2012, com o escopo de dividir a Corporação em 

áreas temáticas, designando para cada uma, um ofi cial do último posto, como Coordenador 

Setorial de Orçamento - CSO. 

A função do CSO é coordenar os trabalhos dentro da área tema de responsabilidade, o Pla-

nejamento Orçamentário, a viabilização da execução do orçamento e trabalhos de elaboração 

dos projetos básicos e termos de referência. Com isso, a Corporação visa aumentar sua capa-

cidade operacional de execução de seu orçamento.
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Destarte, o Estado-Maior detém a prerrogativa de, como órgão central de planejamento orça-

mentário, elaborar e aprovar elaboração a proposta orçamentária para o exercício fi nanceiro. 

2. Negócio 

A gestão integrada, com os seus órgãos vinculados, na área de execução físico-fi nanceira do 

orçamento da Corporação. 

3. Missão 

Exercer as atividades relacionadas ao planejamento, execução e controle orçamentário e fi -

nanceiro, a fi m de contribuir para a consecução da Missão da PMDF. 

4. Visão 

Ser referência do planejamento, execução e controle orçamentário e fi nanceiro no âmbito da 

administração pública. 

5. Valores 

 ■  Legalidade e Legitimidade nos atos de gestão. 

 ■  Probidade nos atos de gestão. 

 ■  Governança Corporativa.

 ■  Responsabilidade Social 

 ■  Valorização dos recursos humanos 

6. Fatores Críticos de Sucesso 

 ■  Destinação orçamentária compatível com as demandas planejadas. 

 ■  Liberação do orçamento em tempo hábil para sua execução. 

 ■  Interações constantes entre os órgãos demandantes, Coordenadores Setoriais de Or-

çamento e Ordenadores de Despesa. 

 ■  Estreitamento das relações institucionais de interesse da PMDF com outros órgãos. 

 ■  Disponibilidade de recursos humanos em quantidade adequada, capacitados e 

motivados.

 ■  Mapeamento dos processos de orçamento e fi nanças institucionais.
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 ■  Estabelecimento de parcerias estratégicas nas áreas de logística e fi nança. 

 ■  Existência de infraestrutura logística e suporte tecnológico adequados. 

7. Políticas Corporativas 

 ■  Controle de Qualidade.

 ■  Efetividade. 

 ■  Efi cácia. 

 ■  Efi ciência. 

 ■  Economicidade

 ■  Ética e Transparência.

 ■  Legalidade. 

 ■  Melhoria. 

 ■  Satisfação.
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8. Mapa Estratégico

Fomentar o respeito aos 
direitos humanos e garantias 

constitucionais

Melhorar a qualidade dos serviços 
prestados à população

Elevar a sensação de 
segurança da população

Implantar recursos orçamentáveis próprios
para o DLF LOG

Aprimorar a gestão fi nanceira Aprimorar a gestão orçamentária

Aprimorar a gestão de pessoas Prover capacitação adequada

Otimizar a execução 
orçamentária e fi nanceira

Dispor de tecnologia adequada

Aumentar a confi ança da 
população em relação à políciaS
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ORÇAMENTO E FINANÇAS

Exercer as atividades relacionadas ao 

planejamento, execução e controle 

orçamentário e fi nanceiro, a fi m 

de contribuir para a consecução 

da missão da PMDF.

Ser referência no planejamento, 

execução e controle orçamentário 

e fi nanceiro no âmbito 

da administração pública

MISSÃO VISÃO
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9. Objetivos, Estratégias e Iniciativas 

PERSPECTIVA FINANCEIRA

1. OBJETIVO: OBTER DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPATÍVEL COM AS DEMAN-
DAS PLANEJADAS. 

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 1.OBJETIVO: ASSEGU-

RAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NECESSÁRIOS e 2.OBJETIVO: GARANTIR A EXECUÇÃO 

FINACEIRA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.  

1.1 - Estratégia:  SOLICITAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS ÀS DE-

MANDAS DE PESSOAL, CUSTEIO E INVESTIMENTO, DENTRO DO PLANO INTERNO 

DE ORÇAMENTO. 

1.1.1 - Iniciativa:  Consolidar e apresentar as necessidades orçamentárias de 

pessoal, custeio e investimento dentro do Plano Interno de Orçamento para a 

Corporação. 

PERSPECTIVA DE APRENDIZADO E CRESCIMENTO

2. OBJETIVO: APRIMORAR A GESTÃO DE PESSOAS. 

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 4.OBJETIVO: APRIMORAR 

A GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS.  

2.1 - Estratégia:  MOTIVAR O CORPO TÉCNICO DAS FUNÇÕES DEDICADAS ÀS ÁREAS 

ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. 

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 7.OBJETIVO: PROMOVER A 

MOTIVAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS.

2.1.1 - Iniciativa:  Criar ambiente propenso ao desempenho das funções técnicas. 

2.1.2 - Iniciativa:  Elaborar estudo para defi nir tempo mínimo de permanência e 

transição das funções técnicas. 

2.1.3 - Iniciativa:  Elaborar proposta de Regimento Interno defi nindo as fun-

ções técnicas de gerenciamento e assessoramento, das áreas de orçamento 

e fi nanças. 

2.1.4 - Iniciativa:  Propor horário de trabalho adequado ao desempenho das 

funções técnicas. 

2.1.5 - Iniciativa:  Propor gratifi cação por exercício de funções de gerenciamen-

to e assessoramento técnico.

2.2 - Estratégia:  ADEQUAR A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DAS FUNÇÕES DE 

ORÇAMENTO E FINANÇAS DO DLF.  
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2.2.1 - Iniciativa:  Adequar o Regimento Interno às atividades do DLF. 

2.2.2 - Iniciativa:  Propor alterações nos decretos que dispõem acerca da orga-

nização da PMDF, pertinentes ao DLF. 

3. OBJETIVO: PROVER CAPACITAÇÃO ADEQUADA.

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 3.OBJETIVO: FORTA-

LECER O DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS; 5.OBJETIVO: ESTIMULAR O DE-

SENVOLVIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO EM SEGURANÇA PÚBLICA e 7.OBJETIVO: PROMO-

VER A MOTIVAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS

3.1 - Estratégia:  CAPACITAR PESSOAL DE ACORDO COM AS FUNÇÕES TÉCNICAS DE 

GERENCIAMENTO E ASSESSORAMENTO. 

3.1.1 - Iniciativa:  Contribuir para a capacitação e especialização de pessoal para 

o exercício das funções orçamentárias e fi nanceiras. 

3.1.2 - Iniciativa:  Contribuir para a elaboração e implementação de plano de 

capacitação e especialização de pessoal, para o exercício das funções orça-

mentárias e fi nanceiras. 

3.1.3 - Iniciativa:  Demandar junto ao DEC a capacitação de gestores em áreas 

específi cas das Gestões Orçamentária e Financeira. 

3.1.4 - Iniciativa:  Demandar junto ao DEC formação e capacitação continuada 

na área de Orçamento e Finanças.

PERSPECTIVA DE PROCESSOS INTERNOS 

4. OBJETIVO: DISPOR DE TECNOLOGIA ADEQUADA. 

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 5.OBJETIVO: ESTIMU-

LAR O DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO EM SEGURANÇA PÚBLICA e 10.OBJETIVO: 

GARANTIR AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À TOMADA DE DECISÃO. 

4.1 - Estratégia:  OBTER INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA ADEQUADA ÀS ATIVIDA-

DES DE ORÇAMENTO E FINANÇAS. 

4.1.1 - Iniciativa:  Consolidar as demandas de TI para as áreas de orçamento e fi nanças. 

4.1.2 - Iniciativa:  Prospectar inovações voltadas para orçamento e fi nanças. 

4.1.3 - Iniciativa:  Contribuir e acompanhar a automatização do processo de 

aquisição de bens e serviços. 
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5. OBJETIVO: OTIMIZAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. 

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 2.OBJETIVO: GARANTIR 

A EXECUÇÃO FINACEIRA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS e 9.OBJETIVO: IMPLEMENTAR 

A GESTÃO ESTRATÉTICA. 

5.1 - Estratégia:  CELEBRAR PARCERIAS NAS ÁREAS ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, 

COM ÓRGÃOS EXTERNOS DE CONTROLE E CORPORAÇÕES CONGÊNERES.

5.1.1 - Iniciativa:  Estreitar relacionamento técnico com os órgãos de controle 

externo.

5.1.2 - Iniciativa:   Fomentar o intercâmbio de informações com corporações 

congêneres, nas áreas orçamentária e fi nanceira.

5.2 - Estratégia:  PADRONIZAR PROCESSOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 

FINANCEIRA.  

5.2.1 - Iniciativa:  Identifi car os processos afetos às execuções orçamentária e 

fi nanceira.

5.2.2 - Iniciativa:   Contribuir para a elaboração e implementação de manual de 

diretrizes para confecção, execução e controle do orçamento. 

5.2.3 - Iniciativa:  Contribuir para elaboração do manual de confecção de pro-

jeto básico e termo de referência. 

5.3 - Estratégia:  OTIMIZAR A APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTO DESTI-

NADOS A GRANDES EVENTOS. 

5.3.1 - Iniciativa:  Garantir os recursos fi nanceiros do orçamento do governo 

federal para investimentos nas iniciativas e projetos para a Copa do Mundo 

de 2014. 

5.3.2 - Iniciativa:  Garantir os recursos fi nanceiros do orçamento do governo 

federal para investimentos nas iniciativas e projetos para a realização de ou-

tros grandes eventos. 

5.4 - Estratégia:  MELHORAR A CONFORMIDADE ENTRE O PLANEJADO E O 

EXECUTADO. 

5.4.1 - Iniciativa:  Implantar sistema informatizado para controle do Plano Interno.

5.4.2 - Iniciativa:  Normatizar o processo de acompanhamento e execução do 

orçamento. 

5.5 - Estratégia:  DISCRETIZAR O ORÇAMENTO. 

5.5.1 - Iniciativa:  Criar mecanismo para avaliar o Plano Interno.  

5.5.2 - Iniciativa:  Homologar o Plano Interno no SIAFI. 
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5.6 - Estratégia:  GARANTIR A TEMPESTIVIDADE PARA A MOVIMENTAÇÃO DE RE-

CURSOS ENTRE PROJETOS. 

5.6.1 - Iniciativa:  Criar mecanismos para a execução do Orçamento. 

5.6.2 - Iniciativa:  Normatizar a execução fi nanceira dos contratos. 

PERSPECTIVA DA CORPORAÇÃO

6. OBJETIVO: APRIMORAR A GESTÃO FINANCEIRA. 

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 2.OBJETIVO: GARANTIR 

A EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS e e 9.OBJETIVO: IMPLEMEN-

TAR A GESTÃO ESTRATÉTICA. 

7. OBJETIVO: APRIMORAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA.

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 2.OBJETIVO: GARANTIR 

A EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS e e 9.OBJETIVO: IMPLEMEN-

TAR A GESTÃO ESTRATÉTICA. 

PERSPECTIVA DA SOCIEDADE

8. OBJETIVO: ELEVAR A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO.

9. OBJETIVO: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO. 

10. OBJETIVO: AUMENTAR A CONFIANÇA DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO À POLÍCIA. 

11. OBJETIVO: FOMENTAR O RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS E GARANTIAS 
CONSTITUCIONAIS. 
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Foto: Sd Fábio Koch
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GRUPO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE

CEL QOPM LAÉRCIO SILVANO DE OLIVEIRA

TC QOPM ALEXANDRE LIMA FERRO

TC QOPM ANA LUIZA ANDRADE DE AZEVEDO

MAJ QOPM WELISSON RORIZ DE MELO

CAP QOPM PAULO HENRIQUE FERREIRA ALVES  

CAP QOPM THIAGO GOMES NASCIMENTO

ST QPPMC MARCOS ANTÔNIO SERRA

1º SGT QPPMC KÁTIA REGINA DE JESUS

1º SGT QPPMC IRANI PEREIRA DA SILVA

2º SGT QPPMC GILDÉSIO ALVES DE OLIVEIRA

2º SGT QPPMC MARCOS ANTÔNIO FORTUNA ARAGÃO

CB QPPMC RAFAEL MATOSINHO ALMEIDA

CB QPPMC ANÉLIO BELCHIOR GUIMARÃES 

COMISSÃO DE ELABORAÇÃO 

MAJ QOPM JOSÉ RUFINO BONIFÁCIO 

MAJ QOPM EMERSON EDUARDO ALVES DE ANDRADE 

CAP QOPM ELMES LUIZ DE ANDRADE 

CAP QOPM RODRIGO DE ARAÚJO RIBEIRO 

CAP QOPMA FRANCISCO SILVA DE SOUZA 

TEN QOPMA RENATO AVELINO DA COSTA 

ST QPPMC MARCUS MARTINS ANDRADE 

ST QPPMC MARCOS RICARDO DE ALMEIDA 

1º SGT QPPMC JOANILSON PIRES DO CARMO 

SD QPPMC RAFAEL AUGUSTO FERREIRA RAMALHO 



Polícia Militar do Distrito Federal

Plano Diretor de Recursos Humanos

195

PLANO DIRETOR DE 

RECURSOS HUMANOS

1. Histórico 

A atividade de gestão de pessoas na Polícia Militar do Distrito Federal era exercida inicialmente 

pela Diretoria de Pessoal, instituída pelo artigo 19 da Lei 6.450 de 14 de outubro de 1977, órgão 

de direção setorial responsável pelo planejamento, coordenação, execução, controle e fi scali-

zação das atividades relacionadas ao pessoal.

Em 2009, com o advento da Lei 12.086/09, a supracitada diretoria deu origem ao atual Depar-

tamento de Gestão de Pessoal (DGP) que, conforme regulamentação do Decreto 31.793/10, 

subdivide-se em Diretoria de Pessoal Militar, Diretoria de Pagamento de Pessoal e Previdência, 

Diretoria de Inativos, Pensionistas e Civis, Diretoria de Promoção de Avaliação e Desempenho 

e Diretoria de Recrutamento e Seleção, com a competência de  executar as atividades relacio-

nadas à gestão de pessoas no âmbito da PMDF, de acordo com as políticas e diretrizes estra-

tégicas de pessoal da Corporação.

2. Negócio 

Gestão de Pessoas. 

3. Missão 

Fazer a gestão de pessoal no âmbito da PMDF, de acordo com as políticas e diretrizes estraté-

gicas, para melhor emprego dos recursos humanos. 
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4. Visão 

Ser reconhecida como uma estrutura efi ciente e efi caz na PMDF, utilizando-se de práticas mo-

dernas e inovadoras. 

5. Valores 

 ■ Equanimidade; 

 ■  Reserva de dados pessoais e institucionais. 

6. Fatores Críticos de Sucesso 

 ■ Estrutura física adequada; 

 ■  Amplo quadro de pessoal civil para ocupar cargos administrativos; 

 ■  Excelência na gestão de recursos fi nanceiros; 

 ■  Sistemas de base de dados de gestão de pessoal atualizado. 

7. Políticas Corporativas 

 ■  Adoção de estratégias de aproximação com o público interno; 

 ■  Celeridade na gestão; 

 ■  Forte integração com demais departamentos e órgãos de apoio; 

 ■  Modernização da gestão de pessoal da PMDF; 

 ■  Transparência do processo de gestão de pessoal. 
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8. Mapa Estratégico

Fomentar o respeito aos 
direitos humanos e garantias 

constitucionais

Melhorar a qualidade dos serviços 
prestados à população

Elevar a sensação de 
segurança da população

Otimizar a execução orçamentária e 
fi nanceira de pagamento de pessoal

Promover a alocação de 
pessoal na corporação

Promover a política de 
promoção e avaliação de 
desempenho de pessoal

Promover as políticas de 
ingresso de pessoal na 

corporação

Promover a gestão 
de pessoal inativo da 

corporação

Promover a otimização do 
orçamento e pagamento 

de pessoal

Otimizar o ingresso de 
pessoal na PMDF

Incrementar a especialização e 
capacitação no âmbito da DSP

Otimizar a gestão de 
pessoal da PMDF

Minimizar e neutralizar 
os problemas naturais 

decorrentes da inatividade

Incrementar as atividades 
disciplinares e correcionais

Aumentar a confi ança da 
população em relação à políciaS
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RECURSOS HUMANOS - DGP

Fazer a gestão de pessoal no âmbito 

da PMDF, de acordo com 

as políticas e diretrizes estratégicas, 

para o melhor emprego 

dos recursos humanos

Ser reconhecido como uma estrutura 

efi ciente e efi caz na PMDF, utilizando-

se de práticas modernas e inovadoras

MISSÃO VISÃO



198 Governo do Distrito Federal

Sistema de Gestão Estratégica

9. Objetivos, Estratégias e Iniciativas 

PERSPECTIVA DA GESTÃO FINANCEIRA

1. OBJETIVO: OTIMIZAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE PAGAMEN-
TO DE PESSOAL. 

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 1.OBJETIVO: ASSEGU-

RAR OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NECESSÁRIOS e 2.OBJETIVO: GARANTIR A EXECU-

ÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

1.1 - Estratégia: FOMENTAR ESTUDOS DO IMPACTO FINANCEIRO DE CARGOS E 

SALÁRIOS. 

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 1.OBJETIVO: ASSEGURAR 

OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NECESSÁRIOS.

1.1.1 - Iniciativa: Desenvolver e implantar o Plano de Cargos e Salários. 

PERSPECTIVA DO APRENDIZADO E CRESCIMENTO

2. OBJETIVO: OTIMIZAR O INGRESSO DE PESSOAL NA PMDF. 

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 4.OBJETIVO: APRIMORAR 

A GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS.  

2.1 - Estratégia: REGULAMENTAR OS PROCESSOS DE INGRESSO DE PESSOAL NA PMDF. 

2.1.1 - Iniciativa: Projeto para criar e normatizar edital para realização de con-

curso público.

2.1.2 - Iniciativa: Projeto para reelaboração da aplicação dos exames 

psicotécnicos. 

2.1.3 - Iniciativa: Projeto para criação do perfi l profi ssiográfi co.

2.1.4 - Iniciativa: Programa para realizar, anualmente, concursos públicos para a 

reposição dos efetivos dos diversos quadros da PMDF. 

3. OBJETIVO: INCREMENTAR A ESPECIALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO NO ÂMBITO DO DGP. 

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 3.OBJETIVO: FORTALE-

CER O DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS; 4.OBJETIVO: APRIMORAR A GES-

TÃO DOS RECURSOS HUMANOS e 7.OBJETIVO: PROMOVER A MOTIVAÇÃO DOS RECURSOS 

HUMANOS. 

3.1 - Estratégia: IMPLANTAR CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAL.
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3.1.1 - Iniciativa: Desenvolver um Programa de Especialização e Capacitação 

em Gestão de Pessoal. 

PERSPECTIVA DE PROCESSOS INTERNOS

4. OBJETIVO: OTIMIZAR A GESTÃO DE PESSOAL DA PMDF. 

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 4.OBJETIVO: APRIMORAR 

A GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS

4.1 - Estratégia: PROPOR A IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIAS DE CONTROLE E FIS-

CALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PESSOAL. 

4.1.1 - Iniciativa: Criar e implantar processo de controle e fi scalização de ativi-

dades de pessoal. 

4.2 - Estratégia: APERFEIÇOAR A GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS. 

4.2.1 - Iniciativa: Projeto para desenvolver a gestão de e por competências, 

incluindo a composição de banco de talentos. 

4.3 - Estratégia: APERFEIÇOAR O PROCESSO DE ALOCAÇÃO DE PESSOAL DA PMDF 

4.3.1 - Iniciativa: Projeto para regulamentar o Plano de Alocação de Pessoal. 

Propor elaboração de estudo para defi nição de critérios para contratação e alocação de pessoal. 

4.3.2 - Iniciativa: Projeto para implantação do Plano de Alocação de Pessoal. 

4.3.3 - Iniciativa: Projeto para desenvolver modelo de seleção, reintegração, 

manutenção, alocação, realocação e readaptação de servidor. 

4.3.4 - Iniciativa: Defi nir modelos para reintegração, manutenção, alocação, re-

alocação e readaptação de pessoal. 

4.4 - Estratégia: APERFEIÇOAR E ATUALIZAR O SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CON-

TROLE DE ALTERAÇÕES E ASSENTAMENTO DE PESSOAL 

4.4.1 - Iniciativa: Projeto para desenvolver sistema de informações de controle 

de alterações e assentamento de pessoal.

4.5 - Estratégia: APERFEIÇOAR E ATUALIZAR O SISTEMA DE INFORMAÇÕES  DE 

IDENTIFICAÇÃO E PRONTUÁRIOS DIGITAIS. 

4.5.1 - Iniciativa: Projeto para criar cédula de identifi cação segura, baseada em 

mecanismos de biometria ou Smart Card. 

4.5.2 - Iniciativa: Projeto para desenvolver sistema de informações de identifi ca-

ção de pessoal militar. 
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4.5.3 - Iniciativa: Projeto para desenvolver sistema de informações para a ma-

nutenção de prontuários digitais na PMDF. 

4.6 - Estratégia: APRIMORAR A IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE PONTUAÇÃO 

PARA AVALIAÇÃO E PROMOÇÃO. 

4.6.1 - Iniciativa: Programa para desenvolver e implantar um sistema anual de 

pontuação para avaliação e promoção. 

4.7 - Estratégia: MODERNIZAR O PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO. 

4.7.1 - Iniciativa: Projeto para elaborar estudo para defi nição do modelo ade-

quado para contratação e alocação de pessoal técnico-especializado. 

4.7.2 - Iniciativa: Projeto para elaborar plano de recrutamento e seleção de 

recursos humanos da PMDF. 

4.8 - Estratégia: APRIMORAR A GESTÃO E O CONTROLE DE PESSOAL. 

4.8.1 - Iniciativa: Projeto para regulamentar o plano de alocação de pessoal. 

5. OBJETIVO: MINIMIZAR E NEUTRALIZAR OS PROBLEMAS NATURAIS DECORREN-
TES DA INATIVIDADE.

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 3.OBJETIVO: FORTALE-

CER O DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS; 4.OBJETIVO: APRIMORAR A GES-

TÃO DOS RECURSOS HUMANOS e 7.OBJETIVO: PROMOVER A MOTIVAÇÃO DOS RECURSOS 

HUMANOS. 

5.1 - Estratégia: IMPLANTAR AÇÕES E SENSIBILIZAÇÃO DE PASSAGEM PARA RESER-

VA REMUNERADA. 

5.1.1 - Iniciativa: Elaborar programa com projetos que preparem o policial para a 

passagem para a inatividade e, solucionem os problemas decorrentes. 

6. OBJETIVO: INCREMENTAR AS ATIVIDADES DISCIPLINARES E CORRECIONAIS.

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 6.OBJETIVO: INCREMEN-

TAR AS ATIVIDADES DISCIPLINARES E CORREICIONAIS. 

6.1 - Estratégia: ADEQUAR A ESTRUTURA PARA APURAR INFRAÇÕES DISCIPLINARES 

DO PESSOAL. 

6.1.1 - Iniciativa: Criar e regulamentar a unidade prisional da PMDF (Presídio Militar). 

6.1.2 - Iniciativa: Desenvolver sistema de informações para o controle de pro-

cedimentos administrativos e criminais militares. 

6.2 - Estratégia: DESENVOLVER MECANISMOS DE CONTROLE DISCIPLINAR. 
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6.2.1 - Iniciativa: Projeto para criar e implantar o novo código de disciplina e 

ética da corporação. 

6.2.2 - Iniciativa: Projeto para criar e implantar o novo regulamento disciplinar. 

PERSPECTIVA DA CORPORAÇÃO

7. OBJETIVO: PROMOVER A ALOCAÇÃO DE PESSOAL NA CORPORAÇÃO. 

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 4.OBJETIVO: APRIMORAR 

A GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS.

8. OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAL INATIVO DA CORPORAÇÃO. 

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 3.OBJETIVO: FORTALE-

CER O DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS; 4.OBJETIVO: APRIMORAR A GES-

TÃO DOS RECURSOS HUMANOS.

9. OBJETIVO: PROMOVER A OTIMIZAÇÃO DO ORÇAMENTO E PAGAMENTO DE PESSOAL. 

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 1.OBJETIVO: ASSEGU-

RAR OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NECESSÁRIOS; 2.OBJETIVO: GARANTIR A EXECU-

ÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS e 4.OBJETIVO: APRIMORAR A GESTÃO 

DOS RECURSOS HUMANOS.

10. OBJETIVO: PROMOVER A POLÍTICA DE PROMOÇÃO E AVALIAÇÃO DE DESEMPE-
NHO DE PESSOAL. 

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 3.OBJETIVO: FORTALECER 

O DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS; 4.OBJETIVO: APRIMORAR A GESTÃO DOS 

RECURSOS HUMANOS e 7.OBJETIVO: PROMOVER A MOTIVAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS. 

11. OBJETIVO: PROMOVER AS POLÍTICAS DE INGRESSO DE PESSOAL NA CORPORAÇÃO. 

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 4.OBJETIVO: APRIMORAR 

A GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS.

PERSPECTIVA DA SOCIEDADE

12. OBJETIVO: ELEVAR A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO.

13. OBJETIVO: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO.

14. OBJETIVO: AUMENTAR A CONFIANÇA DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO À POLÍCIA.

15. OBJETIVO: FOMENTAR O RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS E GARANTIAS 
CONSTITUCIONAIS.
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PLANO DIRETOR DE 

SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL

1. Histórico 

O Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal, órgão de direção geral, subordinado dire-

tamente ao SubComandante-Geral da Corporação, destina-se, nos termos do Artigo 41 do De-

creto Federal nº 7.165, de 29 de abril de 2010 e do Artigo 56 do Decreto Distrital nº 31.793, de 

11 de junho de 2010, ao estudo, planejamento, organização, direção, coordenação, supervisão, 

controle e fi scalização dos projetos e das atividades relativas à área de saúde e assistência ao 

pessoal da Corporação. 

Substituiu a extinta Diretoria de Saúde, acumulando atividades que anteriormente eram reali-

zadas pelas antigas Diretorias de Apoio Logístico e de Finanças. Todas as diretorias que traba-

lham com saúde de humanos ou de animais são coordenadas pelo DSAP. Possui orçamento 

próprio para uso exclusivo no atendimento aos policiais militares, pensionistas e dependentes. 

2. Negócio 

Gestão em Saúde e Assistência Social da PMDF. 

3. Missão 

Promover atenção integral à saúde e assistência social aos policiais militares e benefi ciários, a 

fi m de apresentar o policial militar em condições plenas de atividade laboral, bem como prestar 

assistência veterinária aos bens semoventes para garantir seu pronto emprego.
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4. Visão 

Ser referência nacional em Gestão de Saúde por meio de serviços de qualidade, excelência e 

valorização humana. 

5. Valores 

 ■  Ética.

 ■  Cientifi cismo.

 ■  Honestidade.

 ■  O respeito à dignidade humana e às garantias individuais e coletivas.

 ■  Transparência.

6. Fatores Críticos de Sucesso 

 ■  Destinação Orçamentária adequada 

Destinação orçamentária compatível com o atendimento das demandas em Saúde e Assis-

tência Social. 

 ■  Infraestrutura e logística 

Existência de infraestrutura, recursos logísticos e tecnologias adequadas que deem suporte às 

demandas de insumos e suprimentos de produtos e serviços em Saúde e Assistência Social. 

 ■  Recursos Humanos 

Disponibilidade de recursos humanos em quantidade adequada, capacitados, motivados e 

disciplinados com foco na gestão e no atendimento aos benefi ciários do Sistema de Saúde e 

à Assistência Social. 

7. Políticas Corporativas 

 ■  Priorizar a saúde preventiva. 

 ■  Humanizar o atendimento.

 ■  Focar na recuperação plena.

 ■  Garantir a assistência integral à saúde.

 ■  Prestar assistência religiosa e espiritual com foco institucional e estratégico.
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8. Mapa Estratégico

Fomentar o respeito aos 
direitos humanos e garantias 

constitucionais

Melhorar a qualidade dos serviços 
prestados à população

Elevar a sensação de 
segurança da população

Assegurar os recursos 
orçamentários necessários

Garantir a aplicação fi nancieira dos 
recursos orçamentários da área de saúde

Garantir bens semoventes saudáveis para 
atividade de policiamento montado e 

policiamneto com cães

Contribuir com iniciativas referentes à 
motivação de pessoal, comprometimento 
com a instituição e satisfação no trabalho

Garantir que o efetivo esteja em 
condições de saúde para atuação

Promoção de saúde para os 
dependentes, pensionistas e inativos

Promover a motivação dos recursos 
humanos/DSAP

Fortalecer o desenvolvimento dos recursos humanos 
na área de saúde e assistência ao pessoal

Garantir quadro de pessoal 
adequado às aividades

Promover a 
melhora da saúde do 

efetivo da PMDF e 
seus dependentes e 

pensionistas

Aprimorar a gestão 
logística do DSAP

Promover a 
melhoria da 
assistência 

psicossocial e 
religiosa

Garantir as 
informações 

necessárias à tomada 
de decisão no DSAP

Aprimorar o centro 
de perícia e saúde 

ocupacional

Implementar a gestão 
estratégica do DSAP

Garantir a saúde 
dos semoventes do 

plantel da PMDF

Aumentar a confi ança da 
população em relação à políciaS
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DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL - DSAP

Promover atenção integral à saúde 

e assistência social aos benefi ciários 

legais, a fi m de apresentar o policial 

militar em condições plenas de 

atividade laboral e prestar assistência 

veterinária aos bens semoventes para 

garantir seu pronto emprego

Ser referência nacional em 

gestão de saúde por meio 

de serviços de qualidade, 

excelência e valorização humana

MISSÃO VISÃO
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9. Objetivos, Estratégias e Iniciativas 

PERSPECTIVA DA GESTÃO FINANCEIRA

1. OBJETIVO: ASSEGURAR OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NECESSÁRIOS. 

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 1. OBJETIVO: ASSEGURAR 

OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NECESSÁRIOS.

1.1. Estratégia: REALIZAR A GESTÃO COMPLETA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

E EXTRAORÇAMENTÁRIOS. 

1.1.1. Iniciativa: Estimular o desenvolvimento das parcerias público-privadas / DSAP. 

1.1.2. Iniciativa: Identifi car e destinar as fontes de fi nanciamento dos programas 

e projetos e operações especiais extraorçamentárias/DSAP.

1.1.3. Iniciativa: Criar mecanismos para previsão das necessidades orçamentárias. 

Criar mecanismos para previsão das necessidades orçamentárias, como calendário básico de 
previsão de projetos. 

1.1.4. Iniciativa: Identifi car e destinar as fontes de fi nanciamento dos programas, 

projetos e operações especiais orçamentárias/DSAP. 

1.1.5. Iniciativa: Otimizar a elaboração do plano orçamentário. 

1.1.6. Iniciativa: Realizar estudos para a atualização da base de cálculos dos re-

cursos compatíveis ao número real de usuários do sistema de saúde da PMDF. 

Realizar estudos para a atualização da base de cálculos dos recursos compatíveis com o nú-

mero real de usuários que efetivamente utilizam o Sistema de Saúde da PMDF. 

2. OBJETIVO: GARANTIR A APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁ-
RIOS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DA ÁREA DE SAÚDE. 

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 2.OBJETIVO: GARANTIR A 

EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.   

2.1. Estratégia: GARANTIR O CONHECIMENTO NECESSÁRIO PARA A GESTÃO. 

2.1.1. Iniciativa: Executar as ações previstas no plano orçamentário do DSAP. 

2.2. Estratégia: GARANTIR A EXECUÇÃO FINANCEIRA.

2.2.1. Iniciativa: Criar mecanismos de controle de execução fi nanceira. 

Criar mecanismos de controle de execução fi nanceira, como calendário de compras, aquisições 

e contratações de serviços. 
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2.3. Estratégia: AMPLIAÇÃO DOS NÚCLEOS DE PROJETO. 

2.3.1. Iniciativa: Designação de pessoal capacitado.

2.3.2. Iniciativa: Gerar programa de necessidades para ampliação de infraes-

trutura física. 

PERSPECTIVA DO APRENDIZADO E CRESCIMENTO

3. OBJETIVO: FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS NA 
ÁREA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL. 

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 3.OBJETIVO: FORTALECER 

O DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS.

3.1. Estratégia: AMPLIAR A CAPACITAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DO DSAP EM 

GESTÃO ORGANIZACIONAL. 

3.1.1. Iniciativa: Demandar a capacitação dos profi ssionais que atuam em ativi-

dades da área de saúde e assistência ao pessoal/DSAP. 

3.1.2. Iniciativa: Demandar a capacitação dos recursos humanos empregados 

na atividade logística, incluindo os integrantes de unidades administrativas e 

assistenciais/DSAP. 

3.1.3. Iniciativa: Realizar estudos para a elaboração de plano de capacita-

ção continuada, aperfeiçoamento e especialização de pessoal da saúde e 

assistência. 

Com desenvolvimento de programas de capacitação de gestores intermediários (capitães e 

tenentes) em áreas específi cas/DSAP, bem como de gestores (tenentes-coronéis, majores e 

capitães aperfeiçoados) em áreas específi cas da gestão da saúde/DSAP. 

3.2. Estratégia: AMPLIAR A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NA ÁREA TÉCNICA / 

SAÚDE E ASSISTENCIAL. 

3.2.1. Iniciativa: Capacitação dos ofi ciais médicos do CPSO. 

Realização de cursos especializados em medicina pericial e do trabalho. 

3.2.2. Iniciativa: Demandar a criação de subseção de ensino e pesquisa da 

área de saúde. 

Demandar a criação de um núcleo de ensino e pesquisa da área de saúde e assistência, com 

vistas a obter cursos de especialização, mestrado e doutorado. 

3.2.3. Iniciativa: Treinamento contínuo de policiais que atuam com animais. 

Treinamento de pessoal que utiliza animais para atividade fi m da corporação. 
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4. OBJETIVO: PROMOVER A MOTIVAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS / DSAP. 

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 7.OBJETIVO: PROMOVER A 

MOTIVAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS.

4.1. Estratégia: DESENVOLVER PROGRAMAS MOTIVACIONAIS PARA O DSAP. 

4.1.1. Iniciativa: Criar programas de valorização do capital humano do DSAP. 

Criar programas de valorização e premiação do capital humano do DSAP, com programa de 

endomarketing baseado em indicadores de efetividade. 

4.1.2. Iniciativa: Demandar a criação de gratifi cação escalonada por 

desempenho. 

Demandar a criação de gratifi cação escalonada por desempenho baseando-se em indicado-

res de efetividade. 

4.1.3. Iniciativa: Desenvolver projetos de humanização e sensibilização para 

profi ssionais da saúde. 

5. OBJETIVO: GARANTIR QUADRO DE PESSOAL ADEQUADO ÀS ATIVIDADES 

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 3.OBJETIVO: FORTA-

LECER O DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS e 4.OBJETIVO: APRIMORAR A 

GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS.

5.1. Estratégia: FOMENTAR A REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS PARA PESSO-

AL DOS QUADROS DE SAÚDE E CAPELÃES. 

5.1.1. Iniciativa: Elaboração, aprovação e implantação de nova normatização de 

ingresso nos quadros de saúde da PMDF. 

5.2. Estratégia: EFETIVO ADEQUADO ÀS SUAS ATIVIDADES 

5.2.1. Iniciativa: Contratação de serviços técnicos especializados não contem-

plados nos quadros de saúde da PMDF.

5.2.2. Iniciativa: Realizar estudo para defi nição e adequação de efetivos. 

5.2.3. Iniciativa: Demandar a implementação da adequação de efetivos com 

base no estudo realizado. 

PERSPECTIVA DE PROCESSOS INTERNOS

6. OBJETIVO: APRIMORAR A GESTÃO LOGÍSTICA DO DSAP. 

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 8.OBJETIVO: APRIMORAR 

A GESTÃO LOGÍSTICA.
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6.1. Estratégia: OTIMIZAR OS PROCESSOS LOGÍSTICOS/DSAP. 

6.1.1. Iniciativa: Celebrar contratos e convênios em saúde.

6.1.2. Iniciativa: Criar comissão permanente multidisciplinar para padronização. 

Criar Comissão Permanente Multidisciplinar (área de Saúde) para padronização, com vistas a 

especifi car e codifi car materiais, insumos, equipamentos, mobiliários, medicamentos, alimen-

tos, instrumentos, testes laboratoriais, e outros, formalizando o catálogo padrão. 

6.1.3. Iniciativa: Criar catálogo padrão de material de saúde. 

Desenvolver padrão de referência defi nido pela Comissão Permanente Multidisciplinar. 

6.1.4. Iniciativa: Demandar a criação de almoxarifado próprio do DSAP. 

6.1.5. Iniciativa: Demandar a criação de comissão permanente de licitação 

própria.

6.1.6. Iniciativa: Demandar o desenvolvimento de sistema de informações para 

controle automatizado de patrimônio/DSAP. 

6.1.7. Iniciativa: Demandar o desenvolvimento e a implantação de novo modelo 

de gestão de processos fi nanceiros e logísticos coordenando-os com os mo-

delos de gestão existentes na PMDF. 

Demandar o desenvolvimento e a implantação de novo modelo de gestão de processos fi nan-

ceiros e logísticos coordenando-os com os modelos de gestão existentes na PMDF, incluindo 

o desenvolvimento de softwares relacionados e Sistema RFID. 

6.1.8. Iniciativa: Desenvolver padrões de referência de materiais, acessórios, 

equipamentos e aparelhos utilizados nas unidades de saúde da PMDF. 

6.1.9. Iniciativa: Desenvolver sistema de gerenciamento e controle de estoques. 

6.1.10. Iniciativa: Normatizar o controle de estoques. 

6.2. Estratégia: CRIAR MODELOS DE PROCESSOS DE GESTÃO ORGANIZACIONAL. 

6.2.1. Iniciativa: Desenvolver projeto para mapeamento, análise e melhoria de 

processos da DSAP. 

7. OBJETIVO: GARANTIR AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À TOMADA DE DECISÃO 
NO DSAP. 

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 10.OBJETIVO:GARANTIR AS 

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À TOMADA DE DECISÃO..

7.1. Estratégia: GESTÃO INTEGRADA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES. 
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7.1.1. Iniciativa: Demandar a capacitação do pessoal para uso de sistema de 

informações. 

7.1.2. Iniciativa: Implementar sistema Enterprise Resource Planning (ERP). 

7.1.3. Iniciativa: Implementar monitoramento de indicadores de efetividade. 

7.1.4. Iniciativa: Motivar a cultura de registros adequados. 

Motivar cultura de registros adequados, inclusive dos registros de não conformidade e gestão 

de risco com treinamentos específi cos. 

8. OBJETIVO: IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA DO DSAP. 

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 9.OBJETIVO: IMPLEMEN-

TAR A GESTÃO ESTRATÉGICA.

8.1. Estratégia: DESENVOLVER PARCERIAS ESTRATÉGICAS. 

8.1.1. Iniciativa: Criar, revisar e atualizar as normas gerais de ação de cada uni-

dade do sistema de saúde da PMDF. 

Criar, revisar e atualizar as normas gerais de ação de cada unidade do Sistema de Saúde 

da PMDF. 

8.1.2. Iniciativa: Desenvolver parcerias estratégicas com foco na qualidade de 

vida. 

Desenvolver parcerias estratégicas com foco na qualidade de vida por meio de contratos, 

convênios e parcerias, auxiliando na redução de enfermidades. 

8.1.3. Iniciativa: Estabelecer parcerias com outras organizações governamen-

tais, não governamentais e empresas privadas para fomentar o desenvolvi-

mento da atividade de saúde na PMDF. 

8.2. Estratégia: DESENVOLVER O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO DSAP. 

8.2.1. Iniciativa: Elaborar e implantar plano diretor de saúde e assistência ao 

pessoal. 

8.3. Estratégia: DESENVOLVER SISTEMAS DE GESTÃO ESTRATÉGICA, FINANCEIRA E 

ORÇAMENTÁRIA. 

8.3.1. Iniciativa: Desenvolver e implantar sistema de gestão estratégica / DSAP. 

8.3.2. Iniciativa: Desenvolver e implantar sistemas de gestão da qualidade / 

DSAP. 

8.3.3. Iniciativa: Desenvolver sistema de gestão para controle de processos 

de saúde. 
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9. OBJETIVO: PROMOVER A MELHORIA DA SAÚDE DO EFETIVO DA PMDF, SEUS DE-
PENDENTES E PENSIONISTAS. 

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 3.OBJETIVO: FORTALE-

CER O DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS e 7.OBJETIVO: PROMOVER A MOTI-

VAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS.

9.1. Estratégia: MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO AO BENEFICIÁRIO. 

9.1.1. Iniciativa: Adquirir materiais e equipamentos permanentes para a ativida-

de de saúde. 

9.1.2. Iniciativa: Ampliação e reforma das Capelanias. 

9.1.3. Iniciativa: Construir e reformar instalações para o centro de capacitação 

física da PMDF. 

9.1.4. Iniciativa: Construir novas instalações de apoio à saúde. 

Reforma e ampliação do Centro Odontológico e do Centro de Assistência Social. 

9.1.5. Iniciativa: Construir o Centro de Medicina Veterinária da PMDF. 

9.1.6. Iniciativa: Construir o Centro de Saúde Mental da PMDF.  

9.1.7. Iniciativa: Concluir e ativar o Centro Médico/Hospital para a PMDF.

9.1.8. Iniciativa: Criar serviço de transporte de pacientes. 

9.1.9. Iniciativa: Elaborar plano de aquisição de equipamentos para Centro 

Odontológico e Unidades descentralizadas. 

9.1.10. Iniciativa: Reformar e ampliar o Centro Odontológico da PMDF.

9.1.11. Iniciativa: Reformar as instalações da antiga Diretoria de Saúde.

Reformar e ampliar as instalações da antiga diretoria de saúde para construção do novo cen-

tro administrativo do DSAP.

9.2. Estratégia: AMPLIAR A ATENÇÃO À SAÚDE OCUPACIONAL. 

9.2.1. Iniciativa: Criar núcleo de preparação para a inatividade e assistência à 

pessoa idosa. 

9.2.2. Iniciativa: Criar projeto de segurança e prevenção de acidentes no 

trabalho. 

9.2.3. Iniciativa: Desenvolver estudos sobre doenças ocupacionais relaciona-

das à atividade policial. 

9.2.4. Iniciativa: Desenvolver projeto para redução do absenteísmo. 
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9.3. Estratégia: LEVAR SAÚDE COLETIVA AO NÚCLEO DA FAMÍLIA POLICIAL MILITAR. 

9.3.1. Iniciativa: Desenvolver campanhas de incentivo à atividade física / 

desportiva. 

9.3.2. Iniciativa: Desenvolver projetos com foco na melhoria das condições 

físicas dos policiais militares. 

9.3.3. Iniciativa: Desenvolver projetos e ações orientadas à melhoria das con-

dições de saúde e qualidade de vida dos policiais militares, seus dependentes 

e pensionistas (Programa de Saúde da Família Policial Militar). 

Desenvolver projetos e ações orientadas à melhoria das condições de saúde e qualidade 
de vida dos policiais militares, seus dependentes e pensionistas (Programas de Saúde para 
Família Policial Militar). 

9.3.4. Iniciativa: Implantação do Sistema de Apoio Integrado ao Inativo e Pen-

sionista (SAIIP). 

9.3.5. Iniciativa: Implantar unidades de formação sanitária no âmbito dos co-

mandos de policiamento regionais e grandes batalhões. 

9.3.6. Iniciativa: Instituir as unidades móveis de atendimento. 

9.3.7. Iniciativa: Promover o levantamento de doenças bucais.

9.4. Estratégia: MELHORAR O TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA DEPENDÊNCIAS 

FÍSICAS E PSÍQUICAS. 

9.4.1. Iniciativa: Apoiar ações referentes à motivação do pessoal, comprometi-

mento com a instituição e satisfação no trabalho realizado por outras Organi-

zações Policiais Militares.

9.4.2. Iniciativa: Incluir elementos referentes à motivação do pessoal, compro-

metimento com a instituição e satisfação no trabalho em atividades de caráter 

psicossocial ou religioso.

9.4.3. Iniciativa: Ampliação dos programas de prevenção e tratamento de de-

pendências físicas e psíquicas.

9.5. Estratégia: MELHORIA DA GESTÃO DE RISCO. 

9.5.1. Iniciativa: Criar a comissão permanente de gerenciamento de risco. 

Estabelecer padrões de procedimentos clínicos e manutenção no ambiente clínico/hospitalar 

(limpeza conservação e assemelhados). 

9.5.2. Iniciativa: Criar o programa de gerenciamento de resíduos. 

9.5.3. Iniciativa: Implementar projeto de acreditação. 

9.6. Estratégia: OTIMIZAR O ATENDIMENTO ATRAVÉS DE CLÍNICAS CREDENCIADAS. 
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9.6.1. Iniciativa: Contratação de empresa para realização de auditoria médica. 

9.6.2. Iniciativa: Contratação de empresas com várias especialidades médicas 

e odontológicas. 

10. OBJETIVO: PROMOVER A MELHORIA DA ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL E RELIGIOSA.

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 3.OBJETIVO: FORTALE-

CER O DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS e 7.OBJETIVO: PROMOVER A MOTI-

VAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS.

10.1. Estratégia: DESENVOLVER PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PARA POLICIAIS MILI-

TARES E DEPENDENTES. 

10.1.1. Iniciativa: Criar programa de distribuição de cestas básicas. 

Criar programa de distribuição de cestas básicas em situação de risco social. 

10.1.2. Iniciativa: Implementar programa de educação fi nanceira nas unidades. 

10.2. Estratégia: PREVENÇÃO E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA TRANSTOR-

NOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS. 

10.2.1. Iniciativa: Implementar cursos para multiplicadores na prevenção ao uso 

de álcool e outras drogas. 

10.3. Estratégia: AMPLIAR AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA RELIGIOSA. 

10.3.1. Iniciativa: Estabelecer núcleo de assistência nas unidades. 

Os núcleos comporão a estrutura formal ou apenas funcional da Organização Policial Militar, 

com atividades vinculadas à Capelania e Policiais militares cadastrados e capacitados por 

ela. O objetivo é ampliar as atividades religiosas, detectar a necessidade de assistência e 

encaminhar aos demais órgãos da rede assistencial da PMDF. 

11. OBJETIVO: APRIMORAR O CENTRO DE PERÍCIA E SAÚDE OCUPACIONAL. 

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 3.OBJETI-

VO: FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS.

11.1. Estratégia: ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS. 

11.1.1. Iniciativa: Aquisição de equipamentos médicos. 

11.1.2. Iniciativa: Demandar a aquisição de equipamentos de informática, de es-

critório e mobiliários. 

11.1.3. Iniciativa: Realizar estudos para determinação das instalações defi nitivas. 
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12. OBJETIVO: GARANTIR A SAÚDE DOS SEMOVENTES DO PLANTEL DA PMDF. 

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 12.OBJETIVO: OTIMIZAR O 

POLICIAMENTO OSTENSIVO E PREVENTIVO.

12.1. Estratégia: MELHORIA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS. 

12.1.1. Iniciativa: Elaborar plano de aquisição de equipamentos para medicina 

veterinária. 

12.1.2. Iniciativa: Estudar, padronizar e elaborar plano para aquisição de equi-

pamentos veterinários. 

12.2. Estratégia: MELHORIA DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ANIMAIS DA PMDF. 

12.2.1. Iniciativa: Realizar estudo e proposição da alimentação adequada aos 

cães e equinos da corporação. 

Estudar propor e padronizar a alimentação a ser utilizada na manutenção de animais da PMDF. 

12.3. Estratégia: MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DESTINADAS AOS ANIMAIS. 

12.3.1. Iniciativa: Realizar estudo para adequação de instalações de cães e 

equinos. 

Propor instalações adequadas e modernas para alojamento dos caninos e equinos da corpo-

ração visando a saúde e bem estar desses animais. 

12.4. Estratégia: AQUISIÇÃO REGULAR DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS. 

12.4.1. Iniciativa: Desenvolver sistema de gerenciamento e controle de estoques.

12.4.2. Iniciativa: Normatizar o controle de estoques. 

PERSPECTIVA DA CORPORAÇÃO

13. OBJETIVO: GARANTIR QUE O EFETIVO ESTEJA EM CONDIÇÕES DE SAÚDE PARA 
ATUAÇÃO. 

Contribui para os seguintes Objetivos do Plano Estratégico da PMDF: 7.OBJETIVO: PROMO-

VER A MOTIVAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS e 12.OBJETIVO: OTIMIZAR O POLICIAMEN-

TO OSTENSIVO E PREVENTIVO.

14. OBJETIVO: PROMOÇÃO DE SAÚDE PARA OS DEPENDENTES, PENSIONISTAS E 
INATIVOS.

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 7.OBJETIVO: PROMOVER A 

MOTIVAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS.
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15. OBJETIVO: GARANTIR BENS SEMOVENTES SAUDÁVEIS PARA ATIVIDADE DE POLI-
CIAMENTO MONTADO E POLICIAMENTO COM CÃES. 

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 12.OBJETIVO: OTIMIZAR O 

POLICIAMENTO OSTENSIVO E PREVENTIVO.

16. OBJETIVO: CONTRIBUIR COM INICIATIVAS REFERENTES À MOTIVAÇÃO DE PESSO-
AL, COMPROMETIMENTO COM A INSTITUIÇÃO E SATISFAÇÃO NO TRABALHO. 

Contribui para o seguinte Objetivo do Plano Estratégico da PMDF: 7.OBJETIVO: PROMOVER A 

MOTIVAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS.

PERSPECTIVA DA SOCIEDADE

17. OBJETIVO: ELEVAR A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO.

18. OBJETIVO: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO.

19. OBJETIVO: AUMENTAR A CONFIANÇA DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO À POLÍCIA.

20. OBJETIVO: FOMENTAR O RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS E GARANTIAS 
CONSTITUCIONAIS.
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PLANO DIRETOR DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Mensagem Executiva

A missão da Diretoria de Telemática, acima de qualquer atribuição ou função defi nida, é entre-

gar produtos e serviços de Tecnologia da Informação para aprimorar os processos e melhorar a 

qualidade do trabalho dos policiais militares do Distrito Federal.  A informação tem que atender 

a sua fi nalidade de maneira precisa, rápida e segura. 

Mais um passo foi dado rumo à melhoria da qualidade dos nossos serviços. O Plano Diretor 

de TI é, sem dúvida, o documento que explicita o posicionamento estratégico da Diretoria na 

Corporação, e une as mais diversas unidades da Polícia Militar no mesmo objetivo: a busca 

pela excelência.

Com esse novo PDTI um grande desafi o se posta a nossa frente. Melhorar e informatizar pro-

cessos, contratar soluções, construir torres de comunicação, disponibilizar sistemas são etapas 

de uma grande revolução sem caminho de volta. O momento é agora. 

Agradeço a todos que participaram e se dedicaram direta e indiretamente desse trabalho.  

Agora conto com a participação de todos os policiais militares para transformarmos esse pro-

jeto em resultados. Esse sonho em realidade.

José Augusto Soares de Oliveira – Tenente Coronel

Diretoria de Telemática
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1. INTRODUÇÃO

A gestão efi ciente dos recursos de Tecnologia da Informação está essencialmente ligada ao aten-

dimento dos objetivos estabelecidos no planejamento institucional. Além disso, a TI tem cada vez 

mais se posicionado como área estratégica em qualquer organização, pública ou privada. 

Nesse sentido, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) é o principal instrumento 

direcionador dos recursos de TI e funciona como elo de ligação entre as demandas das mais 

diversas áreas da instituição e as soluções possíveis. Além disso, viabiliza a aquisição de pro-

dutos e serviços, defi ne estratégias e iniciativas, e apresenta-se como elemento imprescindível 

à justifi cativa dos investimentos na área.

A partir da publicação da Instrução Normativa SLTI/MP Nº 04/2008, de 19 de maio de 2008, 

recepcionada no âmbito distrital por meio do Decreto nº 32.218/2010, atualizada pela IN SLTI/

MP nº 04/2010, a elaboração de um PDTI passou a ser obrigatória para a administração pública.

A elaboração desse documento teve como premissa o Plano Estratégico 2011 – 2022: “Plane-

jando a Segurança Cidadã do Distrito Federal no Século XXI”, da PMDF. Apoiou-se na Estra-

tégia Geral de Tecnologia da Informação do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto Distrital 

n° 33.528/12, a IN SLTI/MP nº 04/2010 e na Decisão nº 469/2013 de 19/02/2013, que alerta o 

complexo administrativo distrital sobre a possibilidade de utilização da IN nº 04/2010. Além 

disso, teve como referencial o Acórdão 1233/2012 – TCU- Plenário, cujo objeto foi a avaliação 

da gestão e do uso da tecnologia da informação, tendo em vista a legislação e as boas práticas 

de governança de TI.

2. HISTÓRICO 

Criado pelo Decreto Nº 18.943 de 18 de dezembro de 1997, o Centro de Informação e de 

Administração de Dados (CIAD) descendeu da antiga Assessoria de Informática do Gabinete 

do Comando-Geral. Neste período, existiam poucos recursos de sistemas e tecnologias para 

atendimento das demandas da Corporação.

Neste mesmo ano, foi realizado o primeiro Curso de Especialização em Informática (CEI), pro-

grama de formação destinado a dotar os policiais militares (ofi ciais e praças) pioneiros em 

conhecimentos relativos à gestão da tecnologia da informação, redes de comunicação de 

dados, bancos de dados e desenvolvimento de sistemas. Esta iniciativa pode ser considera-

da como marco essencial para a construção de diversas soluções tecnológicas no âmbito da 

Corporação.

Registra-se também que, no ano de 1999, foi desenvolvido e implantado o projeto de redes 

locais e remotas, dotando o complexo QCG e demais unidades de estrutura de comunicação 

de dados para que os diversos sistemas de informações se tornassem acessíveis. Após a ins-

talação e confi guração da nova rede PMDF, surgiram outras necessidades e demandas, sendo 

que, o CIAD passou a exercer de fato e de direito as funções que motivaram a sua fundação. 

Novos sistemas foram desenvolvidos, bancos de dados foram criados e a rede de comunica-

ção de dados foi expandida para toda a Corporação. 

Um desafi o inicial foi o desenvolvimento do Sistema de Controle Operacional (SISCOP), solu-

ção concebida para dar mais celeridade ao atendimento e despacho de ocorrências no antigo 
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Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM). Vencidas as barreiras iniciais de convenci-

mento dos usuários, em 1999, o SISCOP foi implantado e, durante muito tempo, o principal 

foco de aceitação da TI, substituindo o trabalho manual dos atendentes e operadores de mesa 

daquele Centro. 

Com o desenvolvimento continuado de novas soluções, o Centro de Informação e de Adminis-

tração de Dados implantou novos sistemas com o objetivo de modernizar a Corporação em TI. 

Outros tantos vieram com este objetivo, citando, dentre estes: 

Portais Internet e Intranet, PROTWEB (Sistema de protocolo eletrônico) e GePes (Sistema de 

Gestão de Pessoal). 

A partir de 2001, cresceu a demanda de serviços em TI, havendo a necessidade de ampliação 

da capacidade técnica e da qualidade dos serviços prestados para as unidades remotas. Os 

links foram aumentados, equipamentos novos adquiridos, novos treinamentos foram forneci-

dos ao pessoal interno, e diversos sistemas de apoio aos processos de gestão e controle foram 

criados em busca da excelência. 

O CIAD cresceu e, além disso, devido à semelhança com a nomenclatura da CIADE (Central 

Integrada de Atendimento e Despacho) da SSP/DF, teve seu nome modifi cado para Centro de 

Tecnologia da Informação por intermédio do Decreto Nº 28.770 de 13 de fevereiro de 2008. 

Com a modernização e crescimento constante da Corporação, que passou por uma reestru-

turação em seus quadros, surgiu a necessidade de crescimento do Centro de Tecnologia da 

Informação para absorver novas demandas de serviços e pessoal. Desta forma, por intermé-

dio do Decreto nº 31.793 de 11 de junho de 2010, houve a fusão da parte de tecnologia da 

informação com as telecomunicações, e o CTI passou a denominar-se Diretoria de Telemática 

(DITEL) - órgão encarregado pela gestão da Tecnologia de Informação e Telecomunicações da 

Corporação. 

3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ÁREA DE TIC

A Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicações está a cargo da Diretoria de Telemá-

tica, órgão subordinado ao Departamento de Logística e Finanças da PMDF. A Diretoria está 

estruturada conforme organograma e descrição apresentados a seguir: 

Diretoria de
Telemática

Subseçao de 
Redes

Subseção de 
Segurança

Almoxarifado
Subseção de 

Suporte Técnico

Subseção de 
Infraestrutura

Subseção de 
Testes

Subseção de 
Atendimento ao 

Usuário

Subseção de 
Comunicações

Subseção de 
Qualidade

Seção de Banco 
de Dados

Seção de 
Infraestrutura e 
Comunicações

Seção de 
Desenvolvimento 

de Sistemas

Seção de 
Atendimento ao 

Usuário

Seção de 
Segurança, Testes 

e Qualidade

Seção 
Administrativa
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3.1. Competências

Diretoria de Telemática da PMDF

Compete à Diretoria de Telemática do DLF/PMDF, por intermédio de seu diretor e de seus 

chefes de seções, a administração dos processos e recursos relacionados à TI organizacional. 

Incumbe-se a este órgão o assessoramento das instâncias superiores na condução das políti-

cas, gestão, planejamento e de tomada de decisões relacionadas às informações, sistemas e 

tecnologias. Suas principais atribuições são:

 ■  A administração interna e tomada de decisões em assuntos técnicos e administrativos 

referentes à DiTel, obedecidas as legislações vigentes que tratam dos assuntos;

 ■  O assessoramento de assuntos referentes aos sistemas e tecnologia da informação às 

instâncias superiores da PMDF;

 ■  O gerenciamento de informações que possam ser utilizadas durante o processo deci-

sório nos vários níveis da administração policial militar;

 ■  Assessorar no estabelecimento de metas, medidas e diretivas de Tecnologia de 

Informação;

 ■  A identifi cação e busca de novas oportunidades de negócios e intercâmbio de infor-

mações com outros órgãos, com vistas ao aprimoramento constante dos processos e 

recursos de TI da Corporação;

 ■  A busca do envolvimento de todos os níveis hierárquicos da Corporação no processo 

de implantação da cultura de TI na PMDF.

A. Seção de Banco de Dados (SBD)

Compete à SBD identifi car, captar e administrar os dados de interesse da Corporação, garan-

tindo segurança, integridade e níveis de acesso, dentro dos critérios pré-estabelecidos. São 

suas atribuições:

 ■  O desenvolvimento de procedimentos e práticas para o processo de gerência dos re-

cursos de dados; 

 ■  A análise, confecção, validação e encaminhamento do modelo de dados para o desen-

volvimento de sistemas;

 ■  A manutenção dos bancos de dados, como reorganização da base, reindexação, des-

fragmentação entre outras rotinas de gerenciamento;

 ■  A disponibilização do acesso às informações necessárias à confecção de relatórios a 

órgãos do Governo Federal e Governo do Distrito Federal;

 ■  A implantação de políticas de cópias de segurança (backup) dos sistemas de informa-

ções em funcionamento na UPM;
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B. Seção de Infraestrutura e Comunicações (SIC)

Compete à SIC o gerenciamento da interconectividade entre os diversos segmentos de redes 

de comunicação eletrônica de dados corporativos, assegurando o funcionamento das estru-

turas e provendo suporte aos recursos físicos e lógicos que lhes são cabíveis. É subdivida em 

Subseção de Redes, Subseção de Infraestrutura e Subseção de Comunicações. As atribuições 

específi cas das subseções são:

a. Subseção de Redes:

 ♦  O gerenciamento dos processos e recursos de comunicação de dados, 

voz e imagem entre todos os segmentos da Corporação; 

 ♦  O gerenciamento do enlace com redes de comunicação de outros orga-

nismos governamentais e privados, de acordo com políticas corporativas 

preestabelecidas.

b. Subseção de Infraestrutura:

 ♦  A garantia da continuidade do tráfego de dados e informações, de modo 

seguro, íntegro, confi ável e disponível, por meio de recursos físicos e lógi-

cos de rede corporativa;

 ♦  A proposição para normatização e estabelecimento de políticas de utiliza-

ção e gerência dos recursos de comunicações da PMDF;

 ♦  A identifi cação e o dimensionamento de problemas e articulação de solu-

ções, na área de comunicações de dados, voz, imagem e vídeo;

 ♦  O planejamento e a prospecção de novas tecnologias que possam ser 

utilizadas para melhoria das comunicações Corporativas.

c. Subseção de Comunicações

 ♦  Estrutura Funcional

 ♦ Competências

CHEFE

PROJETOS RÁDIO TRUNK ROTOLIGHT ALMOXARIFADO CMÓVEL
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Projetos

- A elaboração dos Projetos Básicos e Termo de Referência conforme demanda.

Rádio Trunk

- O controle da carga dos equipamentos;

- O gerenciamento da programação/reprogramação dos equipamentos;

- O atendimento das demandas das UPMs;

- O auxilio ao executor do contrato de rádios nas atividades pertinentes;

- O gerenciamento e a distribuição dos equipamentos para operações.

Rotoligth

- A execução da manutenção corretiva e preventiva dos rotolights da PMDF;

- A instalação e a retirada dos rotolights, quando necessário.

Almoxarifado

- O controle do material carga de responsabilidade da SMMC;

- O controle e acompanhamento da instalação, retirada e do material carga 

dos equipamentos de geo-localização e terminais embarcados.

Cmóvel

- A executar da manutenção de primeiro escalão dos veículos;

- A checagem do funcionamento e da limpeza superfi cial interna e externa dos 

veículos;

- A operação dos veículos quando empregados;

- O acautelamento dos rádios nas operações;

- O gerenciamento da rede rádio nas operações;

- O monitoramento das câmeras nas operações.

C. Seção de Desenvolvimento de Sistemas (SDS)

Compete à SDS os processos de gerenciamento, projetos de análise, desenvolvimento, im-

plantação, integração e documentação de sistemas de informação, em conformidade com as 

necessidades corporativas identifi cadas. São atribuições da SDS:
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- A gestão das ações e recursos para o desenvolvimento de sistemas informatizados 

no âmbito da PMDF;

- A defi nição de cronogramas e fl uxos de trabalho para serem utilizados por analistas 

e desenvolvedores durante a elaboração e desenvolvimento de projetos e sistemas;

- A normatização de procedimentos para o desenvolvimento de sistemas;

- A padronização das interfaces de sistemas de informação;

- O acompanhamento das atividades técnicas da seção e de seus componentes, com 

vistas ao efetivo cumprimento dos objetivos dos projetos em andamento;

- O levantamento das demandas das UPM’s relacionadas à software;

- A análise das demandas locais de software e a produção de sistemas corporativos;

- A alocação de desenvolvedores e demais recursos da seção dentro das equipes de 

projetos, dentro das peculiaridades das atividades desenvolvidas pela SDS.

D. Seção de Atendimento ao Usuário (SAU)

É de competência da SAU o gerenciamento das ações e provimento das soluções voltadas ao 

atendimento das necessidades de suporte tecnológico aos usuários. É subdivida em Subseção 

de Suporte Técnico e Subseção de Atendimento ao Usuário. As atribuições específi cas das 

subseções são:

a. Subseção de Suporte Técnico

 ♦  Manutenção e suporte dos recursos de hardware e software da Corporação;

 ♦ Atendimento presencial para solucionar problemas os quais não há a 

possibilidade de serem resolvidos remotamente, conforme catálogo de 

serviços;

 ♦  Disponibilizar, aos usuários:

- Informações para orientação relativa ao tipo e a capacidade de atendi-

mento disponibilizado;

- As datas e horários para recebimento de hardware para manutenção e 

para as visitas presenciais.

b. Subseção de Atendimento ao Usuário

 ♦  A realização de atendimento para sanar dúvidas e problemas dos usuários 

em relação às soluções tecnológicas da Corporação;

 ♦  O desenvolvimento de programas de treinamento de usuários nas solu-

ções tecnológicas e de sistemas em uso na Corporação;



Polícia Militar do Distrito Federal

Plano de Gestão de Tecnologia da Informação

229

 ♦  A formação de multiplicadores em soluções corporativas no campo da TI;

 ♦  A realização de ações para a divulgação contínua da cultura de gerencia-

mento de informações, sistemas e tecnologias;

 ♦  A disponibilização, para os usuários da PMDF, de bases externas de orien-

tação técnica para a solução de problemas (bases de conhecimento);

 ♦  A orientação e apoio às equipes dos diversos projetos de sistemas e tec-

nologias da informação para a produção de manuais de referência;

 ♦  O provimento de Ponto Único de Contato (PUC), para usuários de TI, pro-

porcionando serviço de apoio para suporte e resolução de problemas téc-

nicos, informática, telefonia e TI (Service Desk e Help Desk).

E. Seção de Segurança, Testes e Qualidade (SSTQ) 

É de competência da SSTQ o gerenciamento das ações voltadas à gestão da segurança da 

informação, contingenciamento e continuidade de negócios de TIC, a realização de processos 

de testes de software e a garantia da qualidade das soluções de tecnologias da informação 

em uso na Corporação, dos processos internos e dos controles internos necessários à gestão 

da TIC, ajustada às melhores práticas de mercado. É subdivida em Subseção de Segurança, 

Subseção de Testes e Subseção de Qualidade. As atribuições específi cas das subseções são:

a. Subseção de Segurança:

 ♦  A proposição de normas e o estabelecimento de políticas de utilização da 

rede corporativa por usuários e grupos de trabalho;

 ♦  A proposição de métodos e técnicas a serem utilizados no processo de 

gestão da segurança da informação em conformidade com as normas téc-

nicas em uso no país;

 ♦  A elaboração de plano de segurança da informação, contingenciamento e 

continuidade de negócios de TIC; 

 ♦ O controle de acesso dos usuários e monitoramento do desempenho, pro-

jetando estruturas julgadas necessárias para melhoria da performance e 

segurança de acesso;

 ♦  A manutenção de registros (logs) de segurança dos sistemas e recursos 

em uso na Corporação.

b. Subseção de Testes:

 ♦  A realização de processos de testes de software para a prevenção de 

erros, análise de sintomas proporcionados por erros e fornecimento de 

diagnósticos;

 ♦  A realização de testes de:
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- Integração;

- Funcionais;

- Caixa branca;

- Caixa Preta;

- Interface;

- Desempenho;

- Carga;

- Segurança;

- Confi guração;

- Regressão;

- Aceitação.

c. Subseção de Qualidade:

 ♦  A normatização dos processos de desenvolvimento de software para que 

o produto atenda às necessidades dos usuários;

 ♦  A garantia da convergência completa entre os requisitos, durante o desen-

volvimento de software, para realização de códigos corretos e minimiza-

ção de defeitos.

 ♦  Durante o ciclo de desenvolvimento de software, realizar:

- Verifi cação e validação;

- Aplicação de métodos, técnicas e ferramentas;

- O controle de alterações de software;

- Revisões e auditorias;

- Medições da qualidade de software;

- Criação de processos de melhorias da qualidade.

 ♦  A criação, gestão e desenvolvimento do escritório de projetos de TIC;

 ♦  O monitoramento do fl uxo dos projetos de TIC;

 ♦  A realização do mapeamento e implantação da qualidade, conforme me-

lhores práticas de mercado e normas pertinentes, aos processos internos 

da Diretoria;
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 ♦  A criação, o controle e o aprimoramento dos indicadores de qualidade de TIC;

 ♦  A sugestão, implantação e o aprimoramento dos modelos de gestão dos 

recursos e processos de TIC;

 ♦  O controle do processo de emissão de parecer técnico, referente à análise 

de viabilidade técnica, para a contratação de soluções de TIC;

 ♦  A garantia do atendimento dos processos e exigências das normas refe-

rentes à contratação de soluções de TIC.

F. Seção Administrativa (SA)

 ♦ Compete à SA a coordenação, fi scalização e controle as atividades refe-

rente a assuntos administrativos, de pessoal, de logística e expediente da 

DiTel. São suas principais atribuições:

- Representar a DiTel para os assuntos referentes ao pessoal,  logística e 

expediente;

- Gerenciar e manter sob sua guarda a documentação referente aos assun-

tos de pessoal, de logística e expediente;

- Receber, guardar, proteger e controlar os materiais da diretoria;

- Criar programas de integração do pessoal lotado a Ditel, como eventos, 

festas e confraternizações de aniversariantes do mês.

 
4. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI

4.1. Negócio 

Tecnologia da Informação e Telecomunicações. 

4.2. Missão 

Promover, implantar e executar a tecnologia da informação e comunicações na PMDF a fi m de 

fornecer melhoria contínua de processos e excelência na gestão e viabilizar as informações 

necessárias à tomada de decisão. 

4.3. Visão 

Ser referência nacional em soluções de tecnologia da informação e comunicações no âmbito 

da segurança pública.

4.4. Valores 

 ♦  Aprimoramento contínuo do capital humano; 

 ♦  Ética e responsabilidade profi ssional; 
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 ♦  Foco na qualidade dos serviços oferecidos; 

 ♦  Transparência na gestão dos recursos. 

4.5. Fatores críticos de sucesso 

 ♦  A disponibilidade de capital humano permanentemente capacitado e 

motivado;

 ♦  A disponibilidade de recursos fi nanceiros para o fomento de projetos rela-

cionados com o setor;

 ♦  A formação de gestores de TI com a visão do negócio organizacional;

 ♦  A melhoria das condições estruturais e de trabalho;

 ♦  O comprometimento da alta administração com o processo de TI; 

 ♦ O estabelecimento de parcerias; 

 ♦  O retorno de impressões positivas por parte de todos os segmentos 

corporativos;

 ♦  O retorno de impressões positivas por parte de todos os segmentos cor-

porativos e usuários em relação à TI.

4.6. Políticas Corporativas 

A. Contratação de Soluções de TI 

As aquisições de bens/produtos e as contratações de soluções e/ou serviços de TI 

deverão seguir as recomendações propostas pela Secretaria de Logística e Tecno-

logia do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLT/MPOG) expressas na 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04, DE 12 de Novembro de 2010 (IN 04/10). Para tanto, os 

processos relativos às contratações e aquisições deverão ser ajustados às exigências 

da Norma. 

B. Ferramentas e metodologias para o desenvolvimento de sistemas 

JAVA Utilizada na DiTel como parte de produção de sistemas gerados pela ferramenta Maker, 
que contém o JAVA em seus subprodutos de geração de código e serviços.

PHP Linguagem utilizada pela DiTel que possui grande modularização, sendo recém adota-
da dentro de uma política de plataformas livres.

NET Linguagem ainda não utilizada, que visa uma plataforma única para desenvolvimento 
e execução de sistemas e aplicações. Todo e qualquer código gerado para NET, pode 
ser executado em qualquer dispositivo que possua um framework de tal plataforma. 
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C. Gestão de Processos de TI 

O modelo de gestão de processos aplicado à TI, adotado pela Corporação, baseia-se 

na Proposta do Guia para o Corpo Comum de Conhecimentos  (CBOK), sobre Business 

Process Management - BPM, da ABPMP. 

D. Gestão de Projetos de TI 

O modelo de gestão de projetos de TI adotado pela Corporação baseia-se na proposta 

do Project Management Institute (PMI), consolidada por meio do Project Management 

Body of Knowledge (PMBOK). Segue também recomendações propostas nas normas 

ABNT NBR ISO 10006: Diretrizes para a gestão da qualidade em empreendimentos e 

ABNT NBR ISO 21500: Orientações sobre gerenciamento de projetos.

E. Gestão de Serviços de TI 

O modelo adotado pela Corporação para a gestão de serviços de TI segue as re-

comendações da Information Technology Infrastructure Library (ITIL), proposto pelo 

Offi  ce for Government Commerce (OGC). Deverá, também, ser observada a recomen-

dação da série de normas ABNT NBR ISO/IEC 20000, entre elas a ABNT NBR ISO/IEC 

20000-1– Gestão de Serviços.

F. Governança da TI 

O modelo de governança de TI adotado pela Corporação baseia-se na proposta do 

Control Objectives for Information and related Technology (COBIT), mantido pelo ISA-

CA (Information Systems Audit and Control Association).

G. Infraestrutura de redes de comunicação de dados, voz, imagem, vídeo e 

Radiocomunicações

Servidores WEB

IIS Serviço para servidores que gera páginas HTML 
e serviços Web de modo dinâminco usando tec-
nologias proprietárias e com suporte a outras 
tecnologias livres, incluindo o PHP. É o serviço 
de servidor padrão na DiTel.

APACHE Serviço de servidor recém-adotado na DiTel, es-
pecialmente para serviços e produção de siste-
mas específi cos gerados pela ferramenta Maker.

Redes de Comu-
nicação de Dados 
(Telecomunicação e 
Radiocomunicação)

EIA TIA (no mínimo 
categoria 6)

 Norma técnica para cabeamento estruturado 
referente à ISO 11.801. Está sendo utilizado no 
cabeamento estruturado da PMDF, se estendo 
por todos os quartéis e pontos de presença po-
licial ( postos, etc...)

Enlace SHF (Super 
High Frequency) e 
microondas

Permite a transmissão de dados em alta veloci-
dade entre as torres da PMDF. Todos os equi-
pamentos utilizam tecnologia IP. Projeto em 
execução.

Pré wi-max (IEEE 
802.16)

Padrão de banda larga sem fi o que atenderá to-
dos os pontos da PMDF.  (Projeto em execução).
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LTE ( Long Term 
Evolution)

Padrão de rede de comunicação móveis de alta 
velocidade ( 4G), que atenderá policiais e viatu-
ras da PMDF em todo a área Distrital, podendo 
ser expandida. ( Projeto em fase inicial).

TETRA Padrão tecnológico de radiocomunicação a ser 
utilizado pela PMDF após a fi nalização do proje-
to (Fase de Edital). 

H323 Padrão tecnológico para VoIP, com entronca-
mentos ISDN, R2 e Drlink a ser utilizado na tele-
fonia da PMDF.

H 263 E H264 Padrão tecnológico para compressão de vídeo, 
para videoconferência / telepresença. Permiti-
rá comunicação ponto-a-ponto. (montagem do 
projeto básico).

H 239 Padrão tecnológico de comunicação multimídia, 
para videoconferência / telepresença. Permite a 
telepresença (montagem do projeto básico).

H. Qualidade de software 

Os padrões de qualidade para a TI deverão seguir as recomendações do modelo de 

Melhoria de Processos do Software Brasileiro (MPS.BR). Deve também, servir como 

referências, as normas ABNT NBR ISO/IEC 12207: Engenharia de sistemas e software - 

Processos de ciclo de vida de software e a série de normas ABNT NBR ISO/IEC 15504 

– Avaliação de Processos, bem como, o modelo de maturidade de software proposto 

pelo Capability Maturity Model Integration (CMMI).

I. Riscos 

A Gestão de Riscos em TI deverá seguir as recomendações contidas nas normas inter-

nacionais ABNT ISO/IEC 31000:2009- Gestão de riscos – Princípios e diretrizes e ISO/

IEC 31010:2012 – Gestão de riscos – Técnicas para o processo de avaliação de riscos. 

J. Segurança da informação 

O modelo de gestão de segurança da informação adotado pela Corporação segue 

as recomendações das normas internacionais ISO/IEC 17.799 (27.002) e 27.001, rati-

fi cadas nacionalmente pela série de normas ABNT NBR ISO/IEC 27001: Sistemas de 

Gestão da Segurança da Informação e ABNT NBR ISO/IEC 27002: Código de pratica 

para a gestão da segurança da informação.

K. Sistemas de Gerenciamento de Conteúdo 

JOOMLA É um Sistema de gestão de conteúdos (Content Management System - CMS) desenvol-
vido a partir do CMS Mambo. É desenvolvido em PHP e pode ser executado no servidor 
Web Apache ou IIS e base de dados MySQL. Recém adotado para a prática de geração 
de portais institucionais (ainda a ser consolidado).
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L. Sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBD)

SQL 
SERVER

A Diretoria de Telemática tem atualmente o SQL Server como principal Sistema Ge-
renciador de Banco de Dados. O SQL Server 2000 está sendo usado nas aplicações 
que utilizam o ASP Net, o Visual Basic, as replicações do SGO e do DHL. Dentro as 
aplicações do ASP estão os sistemas legados, dentre eles: Logística, Pessoal, Saúde, 
Protweb, etc.  Dentro do Visual Basic estão a parte fi nanceira de Saúde e as alterações 
e assentamentos do GEPES ( pessoal).

MySQL O banco de dados o MySQL estão sendo utilizados em aplicações desenvolvidas na 
ferramenta MAKER como o Sistema de serviço Voluntário e o sistema desenvolvido 
para a Corregedoria . O novo protocolo eletrônico está sendo desenvolvido em PHP 
(em desenvolvimento).

4.7. Análise SWOT da TI Organizacional

ANÁLISE SWOT DA TI ORGANIZACIONAL

FORÇAS FRAQUEZAS

• Organograma da PMDF já estruturado;
• Planejamento estratégico já instituído;
• Plano de Melhoria de Gestão formalizado;
• PDTI aprovado;
• PDTI em processo de revisão;
• Experiência profi ssional das equipes de 

trabalho;
• Processos administrativos da Diretoria de 

Telemática já mapeados;
• A modelagem dos processos foi iniciada, 

com a inserção da qualidade e a criação de 
indicadores;

• Nomeada Comissão para implantação do 
Comitê Estratégico de TI;

• Baixa dependência de fornecedores.

• Estrutura física da DITEL muito aquém das 
necessidades;

• Posicionamento da DITEL no organograma 
da PMDF. A TI não é vista como estratégica;

• Falta de viaturas e outros recursos logísticos 
para o desempenho das atividades;

• Falta de qualifi cação continuada em TI;
• Ausência de sala cofre;
• Ausência de Modelo de Desenvolvimento de 

Sistemas;
• Ausência de Política de Segurança da 

Informação;
• Gestão de nível de serviço não 

regulamentado;
• Processos de aquisição e contratação de 

soluções, produtos e serviços de TI não 
ajustados às exigências do Decreto Distrital 
nº 32.218/10 (IN/04);

• Ausência de Comitês de TI;
• Falta de Comprometimento da Alta 

Administração com os processos de TI; 
• Ausência de quadro de pessoal 

especializado em TI;
• Alta rotatividade dos policiais militares;
• Alta rotatividade do Gestor do Departamento 

a qual a DITEL é subordinada;
• Não há processos automatizados;
• Falta de política de valorização dos recursos 

humanos na área de TI;
• Ausência de funções gratifi cadas para as 

funções técnicas e de gerenciamento de 
projetos de TI;

• Falta de um plano de comunicação interno;

• Difi culdade na identifi cação da pessoa 

responsável por passar as informações 

necessárias;

• Atribuições e funções das seções não 
defi nidas e não formalizada;

• Falta de credibilidade da TI junto às áreas de 
negócio.
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ANÁLISE SWOT DA TI ORGANIZACIONAL

FORÇAS FRAQUEZAS

• Experiências de outras instituições públicas, 
militares e privadas;

• Cursos externos para qualifi cação dos 
gestores e técnicos da área;

•  Alteração na lei 12.086/09, mediante 
trabalho técnico estruturado por comitê 
específi co, com a participação de policiais 
militares habilitados; 

• Alteração do Decreto 31.793/11 para 
reposicionar a Ditel no organograma da 
PMDF;

• Boas práticas em TI disponibilizadas pelo 
COBIT e ITIL;

• Contratação de empresa especializada 
para implementação da Governança de TI 
e adequação dos processos internos para 
alinhamento com a norma ABNT NBR ISO/
IEC 20000;

• Exigência do TCDF para implementação da 
Governança de TI;

• Reconhecimento da TI como área 
estratégica na Segurança Pública.

• Mudanças intempestivas da legislação;
• Falta de Política de admissão de novos 

policiais militares, principalmente técnicos;
• Evasão de policiais militares para outras 

carreiras;
• Unifi cação das polícias;
• Falta de um plano de cargos e salários 

estruturado e formalizado;
• Interferência nos recursos orçamentários;
• Carência de recursos orçamentários para 

capacitação na área de TI;
• Demandas não programadas;
• Contingenciamento orçamentário;

4.8. Resultados do PDTI anterior

O trabalho de elaboração do PDTI anterior foi concluído em janeiro de 2012 e publicado anexo 

à Portaria PMDF nº 763/2012. Em atendimento à iniciativa estratégica nº 9.3.11 do Plano Estraté-

gico da Corporação, foi o primeiro plano diretor criado e elencou as principais necessidades da 

TIC, principalmente relativas às demandas das áreas de negócio. Buscou, ainda, estabelecer 

uma relação entre as estratégias de TI e o PPA do período. 

Nas tabelas e gráfi cos a seguir serão apresentados os resultados obtidos do PDTI anterior, 

principalmente relativos ao andamento das ações de TI elencadas no documento.

Tabela de análise das ações do PDTI

NÚMERO 
DA AÇÃO 
DO PDTI

STATUS EXCLUSIVA DE TI? ÁREA DA TI

1 Em andamento Não Infraestrutura

2 Suspensa / Cancelada Não Infraestrutura

3 Em andamento Não Infraestrutura

4 Não iniciada Sim Desenvolvimento de sistemas

5 Em andamento Sim Governança de TI/Gestão de TI

6 Não iniciada Não Desenvolvimento de sistemas

7 Não iniciada Não Atendimento ao usuário
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8 Não iniciada Não Atendimento ao usuário

9 Iniciada Não Atendimento ao usuário

10 Iniciada Não Atendimento ao usuário

11 Em andamento Sim Desenvolvimento de sistemas

12 Em andamento Não Atendimento ao usuário

13 Não iniciada Não Atendimento ao usuário

14 Não iniciada Não Desenvolvimento de sistemas

15 Em andamento Não Desenvolvimento de sistemas

16 Não iniciada Não Desenvolvimento de sistemas

17 Não iniciada Não Desenvolvimento de sistemas

18 Em andamento Não Desenvolvimento de sistemas

19 Não iniciada Não Desenvolvimento de sistemas

20 Não iniciada Não Desenvolvimento de sistemas

21 Concluída Não Desenvolvimento de sistemas

22 Não iniciada Não Desenvolvimento de sistemas

23 Em andamento Não Desenvolvimento de sistemas

24 Iniciada Não Desenvolvimento de sistemas

25 Em andamento Não Desenvolvimento de sistemas

26 Concluída Não Desenvolvimento de sistemas

27 Concluída Não Desenvolvimento de sistemas

28 Iniciada Não Desenvolvimento de sistemas

29 Não iniciada Não Desenvolvimento de sistemas

30 Não iniciada Não Desenvolvimento de sistemas

31 Não iniciada Não Desenvolvimento de sistemas

32 Suspensa / Cancelada Sim Desenvolvimento de sistemas

33 Suspensa / Cancelada Sim Desenvolvimento de sistemas

34 Não iniciada Sim Desenvolvimento de sistemas

35 Suspensa / Cancelada Sim Desenvolvimento de sistemas

36 Não iniciada Não Desenvolvimento de sistemas

37 Suspensa / Cancelada Não Desenvolvimento de sistemas

38 Não informado Não Desenvolvimento de sistemas

39 Não informado Não Desenvolvimento de sistemas
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40 Não informado Não Desenvolvimento de sistemas

41 Em andamento Não Governança de TI/Gestão de TI

42 Não informado Sim Infraestrutura

43 Em andamento Não Governança de TI/Gestão de TI

44 Em andamento Não Governança de TI/Gestão de TI

45 Em andamento Não Governança de TI/Gestão de TI

46 Não iniciada Não Governança de TI/Gestão de TI

47 Em andamento Não Governança de TI/Gestão de TI

48 Em andamento Não Governança de TI/Gestão de TI

49 Não iniciada Não Projeto de TI

50 Em andamento Sim Projeto de TI

51 Não iniciada Sim Projeto de TI

52 Em andamento Sim Projeto de TI

53 Em andamento Não Projeto de TI

54 Concluída Não Projeto de TI

55 Iniciada Sim Projeto de TI

56 Concluída Sim Projeto de TI

57 Em andamento Sim Projeto de TI

58 Em andamento Sim Projeto de TI

59 Em andamento Sim Projeto de TI

60 Não iniciada Sim Projeto de TI

61 Em andamento Não Projeto de TI

62 Em andamento Sim Projeto de TI

63 Em andamento Sim Projeto de TI

64 Em andamento Sim Treinamento e capacitação

65 Em andamento Sim Treinamento e capacitação

66 Em andamento Não Treinamento e capacitação

67 Em andamento Não Treinamento e capacitação

68 Em andamento Não Treinamento e capacitação

69 Em andamento Sim Governança de TI/Gestão de TI

70 Em andamento Sim Governança de TI/Gestão de TI

71 Em andamento Sim Governança de TI/Gestão de TI
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72 Em andamento Sim Governança de TI/Gestão de TI

73 Suspensa / Cancelada Sim Governança de TI/Gestão de TI

Análise das ações

STATUS QUANTIDADE PORCENTAGEM

Iniciada 5 6,85%

Em andamento 33 45,21%

Suspensa / Cancelada 6 8,22%

Concluída 5 6,85%

Não iniciada 20 27,40%

Não informado 4 5,48%

Divisão das ações por área temática

STATUS QUANTIDADE PORCENTAGEM

Infraestrutura 4 5,48%

Desenvolvimento de sistemas 36 49,32%

Gov TI/Gestão TI 13 17,81%

Projeto de TI 15 20,55%

Treinamento e capacitação 5 6,85%

Total 73 100,00%

Divisão das ações em Exclusivas da TI e não Exclusivas

STATUS QUANTIDADE PORCENTAGEM

Exclusiva de TI 26 35,62%

Não Exclusiva 47 64,38%

Total 73 100,00%

Análise do andamento das ações Exclusivas de TI

STATUS QUANTIDADE PORCENTAGEM

Iniciada 1 4,00%

Em andamento 15 60,00%

Suspensa / Cancelada 4 16,00%

Concluída 1 4,00%

Não iniciada 3 12,00%

Não informado 1 4,00%

Total 25 100,00%
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Acompanhamento da execução das ações

Divisão das ações por área

0 10 20 30 40

Infraestrutura

Desenvolvimento de sistemas

Gov TI/Gestão TI

Projeto de TI

Treinamento e capacitação
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Ações Exclusivas de TI x Não exclusivas

Ações exclusivas de TI

Exclusiva de TI

Não Exclusiva

Iniciada

Em andamento

Suspensa /
Cancelada

Concluída
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4.9. Mapa Estratégico

Fomentar o respeito aos 
direitos humanos e garantias 

constitucionais

Melhorar a qualidade dos serviços 
prestados à população

Elevar a sensação de 
segurança da população

Otimizar a gestão dos recursos fi nanceiros destinados à 
tecnologia da informação e comunicações

Contribuir com informções para a tomada de 
decisões dos gestores

Entregar produtos de qualidade para subsidiar 
os gestores para a tomada de decisão

Promover a otimização dos recursos 
humanos na área de TIC

Promover a capacitação continuada 
do corpo técnico

Disponibilizar 
soluções em 

conformidade com 
as necessidades de 
negócios da PMDF

Adotar modelos e 
padrões tecnológicos 

em conformidade com as 
melhores práticas e soluções

Modernizar a 
infraestrutura 

e os processos 
de tecnologia 

da informação e 
comunicação

Aprimorar os processos 
da PMDF

Otimizar a gestão 
de projetos de TIC 

na DiTel

Disponibilizar 
informações 

corporativas seguras, 
íntegras e confi áveis

Proporcionar a 
excelência no 

atendimento às 
demandas dos 
usuários da TIC

Aumentar a confi ança da 
população em relação à políciaS
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DiTel - DIRETORIA DE TELEMÁTICA

Promover, implantar e executar 

a tecnologia da informação e 

comunicações na PMDF a fi m de 

fornecer melhoria contínua de 

processos e excelência na gestão e 

viabilizar as informações necessárias 

à tomada de decisão

Ser referência nacional em 

soluções de tecnologia da 

informação e comunicações no 

âmbito da segurança pública

MISSÃO VISÃO
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4.10. Objetivos, Estratégias e Iniciativas 

PERSPECTIVA DA GESTÃO FINANCEIRA

1. OBJETIVO: OTIMIZAR A GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À TEC-
NOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES.

PMDF: 2 - Objetivo: Garantir a aplicação fi nanceira dos recursos orçamentários. 

1.1 - Estratégia: PARTICIPAR DO ESTUDO PARA REALIZAÇÃO DA GESTÃO COMPLETA 

DO CICLO DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS. 

1.1.1 - Iniciativa: Assessorar tecnicamente as solicitações referentes à área de 

TIC (Extra-orçamentária). 

1.2 - Estratégia: PARTICIPAR DOS ESTUDOS PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO COM-

PLETA DO CICLO ORÇAMENTÁRIO. 

1.2.1 - Iniciativa: Assessorar tecnicamente as solicitações referentes à área de 

TIC (Orçamentária). 

PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO

2. OBJETIVO: PROMOVER A CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO CORPO TÉCNICO. 

PMDF: 3 - Objetivo: Fortalecer o desenvolvimento dos recursos humanos. 

2.1 - Estratégia: CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE TIC E RÁ-

DIO COMUNICAÇÕES DO CORPO TÉCNICO DA DITEL.

2.1.1 - Iniciativa: INI DTI 2 - Desenvolver Programa de Capacitação e Atualização 

em TIC para o Corpo Técnico da DITEL. 

Demandar a capacitação, treinamento e atualização de conhecimentos em TI, telecomunica-

ções e radiocomunicações do Corpo Técnico da DITEL, elaborando o plano anual de capaci-

tação em TIC.

2.1.2 - Iniciativa: Propor parcerias e convênios para intercâmbio de conheci-

mento em TI. 

Propor parcerias e convênios com órgãos públicos e instituições privadas nacionais e interna-

cionais para intercâmbio de conhecimento em TI. 

3. OBJETIVO: PROMOVER A OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS NA ÁREA DE TIC. 

PMDF: 4 - Objetivo: Aprimorar a gestão dos recursos humanos 

3.1 - Estratégia: IMPLANTAR PROGRAMA DE RETENÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS RE-

CURSOS HUMANOS DA DITEL.
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3.1.1 - Iniciativa: Demandar políticas corporativas que promovam a permanência 

dos especialistas na DITEL. 

3.1.2 - Iniciativa: Implementar projeto de alocação, valorização e retenção do 

conhecimento especializado na atividade de TI. 

3.1.3 - Iniciativa: Propor estudos para a criação do Quadro de Telemática. 

Verifi car a possibilidade de ampliação e modifi cação do Quadro de Comunicação para o Qua-

dro de Telemática abrangendo até o posto de Tenente-Coronel ou Coronel. 

3.2 - Estratégia: CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES PARA ÁREA DE TIC. 

3.2.1 - Iniciativa: Demandar a capacitação de gestores em TIC. 

PMDF: 3.2.2. Iniciativa: Capacitar gestores.   

Elaborar o plano anual de capacitação de TIC. 

PERSPECTIVA DE PROCESSOS

4. OBJETIVO: ADOTAR MODELOS E PADRÕES TECNOLÓGICOS EM CONFORMIDADE 
COM AS MELHORES PRÁTICAS E SOLUÇÕES.

PMDF: 10. Objetivo: Garantir as informações necessárias à tomada de decisão. 

4.1 - Estratégia: IMPLEMENTAR A GOVERNANÇA DE TI. 

PMDF: 10 - Objetivo: Garantir as informações necessárias à tomada de decisão. 

Restruturação da gestão de TI de gerenciamento de TI na Ditel e reestruturação do quadro 

especializado de pessoal em TI - Meta 10 do PMG. 

PMDF - 10.4.5. Iniciativa: Desenvolver e implantar projetos de governança corporativa, gestão 

de segurança da informação (ISO 27.000) e gestão de riscos (ISO 31.000). Executar o previsto 

no Guia de Funcionamento do Comitê de Governança de TI. 

4.1.1 - Iniciativa: Contratar consultoria para implantação de projetos relaciona-

dos à governança de TI.

Contratar consultoria para implantação de projetos relacionados à governança de TI, gestão 

de segurança da informação, gestão de serviços de TI e gestão de riscos e continuidade de 

negócios. 

4.1.2 - Iniciativa: Implantar o modelo unifi cado de dados e processos 

corporativos. 

4.1.3 - Iniciativa: Criar o Comitê de Governança de TI. 

5. OBJETIVO: APRIMORAR OS PROCESSOS INTERNOS DA PMDF. 
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PMDF: 9. Objetivo: Implementar a gestão estratégica. 

5.1 - Estratégia: AUTOMATIZAR OS PROCESSOS INTERNOS DA PMDF. 

Mapeamento, revisão, reformulação da estrutura por processos de TI - Meta 11 do PMG. Re-

ceber a demanda para incrementar a abrangência e a qualidade de dados, gerenciamento 

estruturado de informações, e gestão e disponibilização do conhecimento com suporte de 

TI - Meta 13 do PMG. 

5.1.1 - Iniciativa: Implementar a Gestão por Processos (BPM).

Contempla realizar mapeamento (“as-is”) e revisão (to-be) da infraestrutura, estrutura, dos 

Processos da TI e dos recursos humanos envolvidos na TI, compreendo a defi nição, mapea-

mento, aperfeiçoamento e informatização dos processos críticos.

5.2 - Estratégia: DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES CORPORATIVAS SEGURAS, ÍNTE-

GRAS E CONFIÁVEIS. 

PMDF: 10 - Objetivo: Garantir as informações necessárias à tomada de decisão. 

5.3 - Estratégia: TER CANAIS COM CAPILARIDADE EM TODOS OS NÍVEIS DA 

CORPORAÇÃO.

5.3.1 - Iniciativa: Verifi car os canais viáveis (estudo) que permitam a capilarida-

de das informações. 

Internet, Celular, ondas de rádio, entre outros. 

5.3.2 - Iniciativa: Defi nir a estrutura de dados a ser disponibilizado. 

Ex: Consulta de veículos, armas, pessoas, edifi cações (níveis). 

5.3.3 - Iniciativa: Disponibilizar as atas de reuniões na intranet.

Meta 1 do PMG.

5.3.4 - Iniciativa: Reestruturar o portal de serviços institucionais da PMDF. 

5.3.5 - Iniciativa: Redefi nir o portal corporativo de acordo com a lei de 

transparência. 

Meta 2 do PMG. 

5.4 - Estratégia: TER CONFIABILIDADE E SEGURANÇA NOS CANAIS.

5.4.1 - Iniciativa: Implantar ACID. 

Confi abilidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. 

5.4.2 - Iniciativa: Documentar os sistemas e os BD críticos em operação. 
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5.5 - Estratégia: IMPLANTAR A GESTÃO DE SEGURANÇA. 

PMDF - 10.4.5. Iniciativa: Desenvolver e implantar projetos de governança corporativa, gestão 

de segurança da informação (ISO 27.000) e gestão de riscos (ISO 31.000). 

5.5.1 - Iniciativa: Implantar Política de Segurança da Informação e de Ativos 

conforme normas ABNT NBR ISO/IEC 27.001 e ABNT NBR ISO/IEC 27.002. 

5.5.2 - Iniciativa: Implantar o Sistema de Gestão de Segurança da Informação 

(normas ABNT NBR ISO/IEC 27.001 e ABNT NBR ISO/IEC 27.002) / Política de 

Segurança da Informação e de Ativos, Plano de Continuidade de Negócios 

(norma ABNT NBR 22.301), Gestão de Riscos (ABNT ISO/IEC 31000), entre 

outros. 

5.5.3 - Iniciativa: Implantar Sistema de Gestão de Segurança da Informação 

(normas ABNT NBR ISO/IEC 27.001 e ABNT NBR ISO/IEC 27.002): Política de 

Segurança da Informação e de Ativos. 

6. OBJETIVO: DISPONIBILIZAR SOLUÇÕES EM CONFORMIDADE COM AS NECESSIDA-
DES DE NEGÓCIOS DA PMDF.

PMDF: 9 - Objetivo: Implementar a Gestão Estratégica. 

6.1 - Estratégia: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA IN-

FORMAÇÃO PARA TODOS OS SEGMENTOS DA CORPORAÇÃO 

PE (Iniciativas 10.2.1; 10.5.1 e 10.5.2) Identifi car necessidades de material; Tipo de iniciativa: 

Aquisição de material. 

6.1.1 - Iniciativa: Disponibilizar portal de solicitações de equipamentos e solu-

ções de TI. 

6.1.2 - Iniciativa: Implantar Sistema de Gestão eletrônica de documentos (GED).

6.1.3 - Iniciativa: Implantar Sistema de videoconferência entre unidades poli-

ciais militares. 

6.1.4 - Iniciativa: Implantar sistemas de informações de gestão de documentos, 

de conteúdo e fl uxo de trabalho (workfl ow). 

6.1.5 - Iniciativa: Implantar sistemas de trabalho colaborativos (groupware). 

6.1.6 - Iniciativa: Implantar solução tecnológica de terminais embarcados na 

PMDF.

6.2 - Estratégia: PROSPECTAR AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA PMDF 

COM RELAÇÃO À TIC. 

6.2.1 - Iniciativa: Demandar ao EM e ao Comitê de Gov de TIC o envio das infor-

mações das áreas de negócio. 
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6.3 - Estratégia: IMPLEMENTAR INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES E SISTEMAS, NA 

ÁREA DE TIC, DE INTERESSE DA PMDF. 

6.3.1 - Iniciativa: Propor parcerias e convênios com órgãos públicos e institui-

ções privadas. 

Celebrar parcerias e convênios com órgãos públicos e instituições privadas para intercâmbio 

de informações e sistemas de interesse da PMDF 

6.4 - Estratégia: PADRONIZAR OS SERVIÇOS DE TIC. 

6.4.1 - Iniciativa: Implantar o Catálogo de Serviços de TI da PMDF. 

7. OBJETIVO: MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA E OS PROCESSOS DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. 

PMDF: 10 - Objetivo: Garantir as informações necessárias à tomada de decisão. 

7.1 - Estratégia: DESENVOLVER A GESTÃO DA QUALIDADE DOS PROCESSOS E SO-

LUÇÕES DE TIC. 

7.1.1 - Iniciativa: Implantar setor de gestão de qualidade de serviços em siste-

mas e tecnologias da informação. 

7.2 - Estratégia: GARANTIR A MODERNIZAÇÃO CONTINUADA DAS INFRAESTRUTU-

RAS E DOS PROCESSOS DE TIC. 

7.2.1 - Iniciativa: Adquirir equipamentos, implantar sistema de informação e trei-

nar pessoal em georreferenciamento. (projeto tablets). 

7.2.2 - Iniciativa: Desenvolver e implantar projeto de rede metropolitana de 

comunicação de dados da PMDF (LTE). 

7.2.3 - Iniciativa: Manter a conformidade da família NBR para TIC. 

PMDF: 8.1.3 - Elaborar e implantar o manual de segurança da informação - Meta 3 do PMG. 

Elaborar e implantar um projeto de adequação da Ditel - Meta 4 do PMG. Aplicação dos 

princípios existentes junto à série de normas ISO 27000 e seus desdobramentos: Política de 

segurança da informação e de ativos, plano de continuidade de negócios, entre outros - Meta 

7 do PMG. Implantar gestão de TI e qualidade no serviço, utilizando modelos de sistemas de 

gestão defi nidos nas normas ISO - Meta 8 do PMG. Mapeamento e revisão e reformulação da 

infraestrutura de TI - Meta 9 do PMG. Reestruturação da TI visando atender ao modelo orga-

nizacional de gerenciamento dos serviços de TI - Meta 12 do PMG. Uso de novas tecnologias 

para melhorias nas soluções de TI - Meta 16 do PMG. 

7.2.4 - Iniciativa: Contratar Fábrica de Software. 

10.4.2 - pg. 82 – Iniciativa: Contratar Fábrica de Software.

7.2.5 - Iniciativa: Realizar gestão para a destinação de área de sítio de Backup. 
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Realizar gestão juntos às esferas governamentais federal e distrital para a destinação de área 

de sítio de informação de Backup (Ditel 2 - Cidade Digital). 

8. OBJETIVO: OTIMIZAR A GESTÃO DE PROJETOS DE TIC NA DITEL. 

Melhoria no gerenciamento dos projetos de TI - Meta 14 do PMG. 

8.1 - Estratégia: FOMENTAR A CRIAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS. 

8.1.1 - Iniciativa: Elaborar portfólio de projetos de TI. 

8.1.2 - Iniciativa: Implantar o Escritório de Projetos. 

Normatizar e estruturar o Escritório de Projetos. 

8.1.3 - Iniciativa: Implementar modelo de avaliação de investimentos em TI 

(ROI/TCO). 

9. OBJETIVO: PROPORCIONAR A EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS 
USUÁRIOS DA TIC.

PMDF: 9 - Objetivo: Implementar a gestão estratégica. 

PMDF: 10 – Objetivo: Garantir as informações necessárias à tomada de decisão. 

9.1 - Estratégia: PROVER SUPORTE DE QUALIDADE 24/7 

9.1.1 - Iniciativa: Criar e implantar modelo de Acordo de Nível de Serviço (SLA) 

de TI e Telecom. 

9.1.2 - Iniciativa: Implantar a Central de Serviços de TI na estrutura da DITEl 

(modelo ITIL). 

Contempla a criação do Service Desk 24 Horas e  estudos para criação de corpo técnico para 

atendimento no Service Desk.

9.1.3 - Iniciativa: Propor estudo para criação de Núcleos de TIC nas UPMS. 

PERSPECTIVA DA CORPORAÇÃO

10. OBJETIVO: CONTRIBUIR COM INFORMAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÕES DOS 
GESTORES.

11. OBJETIVO: ENTREGAR PRODUTOS DE QUALIDADE PARA SUBSIDIAR OS GESTORES 
PARA A TOMADA DE DECISÃO. 

PERSPECTIVA DA SOCIEDADE

12. OBJETIVO: ELEVAR A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO.
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13. OBJETIVO: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO.

14. OBJETIVO: AUMENTAR A CONFIANÇA DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO À POLÍCIA

15. OBJETIVO: FOMENTAR O RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS E GARANTIAS 
CONSTITUCIONAIS.

4.11. Plano de Ação

A priorização das ações de TIC foi elaborada a partir da criação das variáveis Custo, Impacto, 

Tempo de execução e Urgência. Para cada uma das variáveis foram criadas escalas com valo-

res representativos. A decisão estratégica dos pesos das variáveis e dos valores atribuídos a 

cada ação foi defi nida pelos integrantes da Comissão deste Plano Diretor. 

Nesse sentido, o peso máximo foi atribuído à variável urgência, seguida pelo impacto, tempo 

de execução e, com menor peso estratégico, o custo. Importante destacar que os pesos atri-

buídos às variáveis podem ser modifi cados para se adequarem aos contextos vindouros e/ou 

novas estratégias defi nidas pelo Comando-Geral da Corporação e Comitê Estratégico.

A seguir, serão apresentadas as tabelas com as escalas para aferição de valores atribuídas a 

cada variável, a tabela de priorização das ações e, por fi m, as ações por ordem de prioridade.  

Variável: Custo*

Objetivo: Minimizar

Escala Valor

0 R$ 0,00

1 R$ 8.000,00

2 R$ 32.000,00

3 R$ 162.000,00

4 R$ 512.000,00

5 R$ 1.250.000,00

6  R$ 2.592.000,00

7 R$ 4.802.000,00

8 R$ 8.192.000,00

9 R$ 13.122.000,00

10 R$ 20.000.000,00

* Utilizada escala logarítmica para defi nição dos valores.

Variável: Custo*

Objetivo: Minimizar

Escala Valor

0 Sem impacto

2 Ditel

4 Departamental

6 Administrativo

8 Operacional

10 Corporativo
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4.12. Priorização das ações

Custo - 
Peso 2

Impacto - 
Peso 8

Tempo de 
execução - 
Peso 4

Urgência - 
Peso 10

Adquirir equipamentos, implantar sistema 
de informação e treinar pessoal em 
georreferenciamento. (projeto tablets)

7.0 8.0 4.0 2.0

Contratar Fábrica de Software 7.0 10.0 6.0 10.0

Contratar consultoria para implantação de 
projetos relacionados à governança de TI. 6.0 6.0 4.0 10.0

Criar e implantar modelo de acordo de 
nível de serviço de TI e Telecom 1.0 2.0 2.0 10.0

Desenvolver e implantar projeto de rede 
metropolitana de comunicação de dados 
da PMDF (LTE)

10.0 10.0 10.0 10.0

Disponibilizar portal de solicitações de 
equipamentos e soluções de TI 0.0 10.0 2.0 6.0

Elaborar portfólio de projetos de TI 0.0 2.0 2.0 4.0

INI DTI 1 - Assessorar tecnicamente as 
solicitações referentes à área de TIC 
(Extra-orçamentária)

0.0 2.0 0.0 4.0

INI DTI 1 - Assessorar tecnicamente as 
solicitações referentes à área de TIC 
(Orçamentária)

0.0 2.0 0.0 4.0

INI DTI 1 - Criar o Comitê de Governança 
de TI 0.0 10.0 0.0 10.0

INI DTI 1 - Implantar a Central de Serviços 
de TI na estrutura da DiTel (modelo ITIL) 6.0 6.0 4.0 10.0

INI DTI 1 - Demandar a capacitação de 
gestores em TIC. 0.0 2.0 0.0 10.0

Variável: Custo*

Objetivo: Minimizar

Escala Valor

0 Imediato

2 Ate 6 meses

4 Ate 12 meses

6 Até 24 meses

8 Até 48 meses

10 Acima de 48 meses

Variável: Custo*

Objetivo: Minimizar

Escala Valor

0 Não urgente

2 pouco urgente

4 urgente

6 urgente e imediato

8 Muito urgente e imediato

10 Urgentíssimo
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INI DTI 1 - Demandar ao EM e ao Comitê de 
Gov de TIC o envio das informações das 
áreas de negócio.

0.0 10.0 0.0 10.0

INI DTI 1 - Implantar ACID. 10.0 2.0 8.0 10.0

INI DTI 1 - Implantar o Escritório de 
Projetos. 3.0 6.0 4.0 6.0

INI DTI 1 - Manter a conformidade da família 
NBR para TIC. 3.0 2.0 10.0 2.0

INI DTI 2 - Desenvolver Programa de 
Capacitação e Atualização em TIC para o 
Corpo Técnico da DITEL.

0.0 2.0 0.0 10.0

INI DTI 2 - Demandar políticas corporativas 
que promovam a permanência dos 
especialistas na DITEL 

0.0 6.0 0.0 8.0

INI DTI 2 - Documentar os sistemas e os 
BD críticos em operação 4.0 2.0 4.0 8.0

INI DTI 2 - Implantar a Gestão por 
Processos (BPM) 3.0 6.0 4.0 10.0

INI DTI 3 - Disponibilizar as atas de 
reuniões na intranet 0.0 6.0 0.0 2.0

INI DTI 3 - Propor estudo para criação de 
núcleos de TIC nas UPMs 0.0 10.0 0.0 2.0

INI DTI 3 - Propor estudos para criação do 
Quadro de Telemática 0.0 2.0 0.0 4.0

INI DTI 5 - Redefi nir o portal corporativo de 
acordo com a lei de transparência 5.0 10.0 6.0 10.0

INI Implementar modelo de avaliação de 
investimentos em TI (ROI/TCO). 0.0 2.0 6.0 2.0

Implantar Sistema de Gestão eletrônica de 
documentos (Ged) 8.0 10.0 4.0 10.0

Implantar o catálogo de serviços de TI da 
PMDF 0.0 6.0 2.0 4.0

Implantar o modelo unifi cado de dados e 
processos corporativos 2.0 2.0 2.0 2.0

Implantar setor de gestão de qualidade 
de serviços em sistemas e tecnologias da 
informação

0.0 2.0 4.0 6.0

Implantar sistema de vídeo-conferência 
entre unidades policiais militares 7.0 8.0 4.0 2.0

Implantar sistemas de informações de 
gestão de documentos, de conteúdo e 
fl uxo de trabalho (workfl ow)

7.0 10.0 6.0 10.0

Implantar sistemas de trabalho 
colaborativos (groupware) 6.0 6.0 4.0 10.0
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Implantar a sistemática de gestão de 
segurança da informação (normas ABNT 
NBR ISO/IEC 27.001 e ABNT NBR ISO/
IEC 27.002), Plano de Continuidade de 
Negócios (norma ABNT NBR 22.301), 
Gestão de Riscos (ABNT ISO/IEC 31000), 
entre outros.

1.0 2.0 2.0 10.0

Implantar a sistemática de gestão de 
segurança da informação (normas ABNT 
NBR ISO/IEC 27.001 e ABNT NBR ISO/
IEC 27.002) / Política de Segurança da 
Informação e de Ativos

10.0 10.0 10.0 10.0

Implantar solução tecnológica de terminais 
embarcados na PMDF 5.0 2.0 4.0 10.0

Implementar projeto de alocação, 
valorização e retenção do conhecimento 
especializado na atividade de TI

0.0 10.0 2.0 6.0

INI - DTI 1 - Verifi car os canais viáveis 
(estudo) que permitam a capilaridade das 
informações

0.0 2.0 2.0 4.0

INI - DTI 2 - Defi nir a estrutura de dados a 
ser disponibilizado 0.0 2.0 0.0 4.0

Propor parcerias e convênios com órgãos 
públicos e instituições privadas 0.0 2.0 0.0 4.0

Propor parcerias e convênios para 
intercâmbio de conhecimento em TI 0.0 10.0 0.0 10.0

Realizar gestão para a destinação de área 
de sítio de Backup. 6.0 6.0 4.0 10.0

Reestruturar o portal de serviços 
institucionais da PMDF. 0.0 10.0 0.0 10.0

4.13. Tabela de necessidades por ordem de prioridade

AÇÕES PRIORIZADAS Valor Prioridade
Prioridade 
calculada

INI DTI 1 - Criar o Comitê de Go-
vernança de TI

10.00 1 1

INI DTI 1 - Demandar ao EM e ao 
Comitê de Gov de TIC o envio 
das informações das áreas de 
negócio

10.00 2 2

Implantar Sistema de Gestão ele-
trônica de documentos (GED)

8.67 3 3

INI DTI 5 - Redefi nir o portal cor-
porativo de acordo com a lei de 
transparência

8.58 4 4
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Reestruturar o portal de serviços 
institucionais da PMDF

8.50 5 5

INI DTI 2 – Contratar Fábrica de 
Software

8.42 6 6

Disponibilizar portal de solicita-
ções de equipamentos e solu-
ções de TI

8.00 7 7

INI DTI 2 - Demandar políticas 
corporativas que promovam a 
permanência dos especialistas 
na DITEL

7.83 8 8

INI DTI 2 - Implantar a Gestão por 
Processos

7.75 9 9

Contratar consultoria para implan-
tação de projetos relacionados à 
governança de TI.

7.50 10 10

INI DTI 1 - Implantar a Central de 
Serviços de TI na Estrutura da 
Ditel (modelo ITIL)

7.50 11 11

Desenvolver e implantar projeto 
de rede metropolitana de comu-
nicação de dados da PMDF (LTE).

7.50 12 12

Implantar a sistemática de gestão 
de segurança da informação (nor-
mas ABNT NBR ISO/IEC 27.001 
e ABNT NBR ISO/IEC 27.002) / 
Política de Segurança da Informa-
ção e de Ativos

7.50 13 13

INI DTI 2 - Desenvolver Programa 
de Capacitação e Atualização 
em TIC para o Corpo Técnico da 
DITEL. 

7.33 14 14

INI DTI 1 - Demandar a capacita-
ção de gestores em TIC.

7.33 15 15

Implantar a sistemática de gestão 
de segurança da informação (nor-
mas ABNT NBR ISO/IEC 27.001 
e ABNT NBR ISO/IEC 27.002), 
Plano de Continuidade de Negó-
cios (norma ABNT NBR 22.301), 
Gestão de Riscos (ABNT ISO/IEC 
31000), entre outros. 

7.08 16 16

Criar e implantar modelo de Acor-
do de Nível de Serviço (SLA) de 
TI e Telecom.

6.92 17 17

Implementar projeto de aloca-
ção, valorização e retenção do 
conhecimento especializado nas 
atividade de TIC.

6.67 18 18

INI DTI 3 - Propor estudo para 
criação de núcleos de TIC nas 
UPM’s.

6.67 19 19
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Realizar gestão para a destinação 
de área de sítio de Backup.

6.50 20 20

INI - DTI 1 - Verifi car os canais 
viáveis (estudo) que permitam a 
capilaridade das informações.

6.50 21 21

Implantar solução tecnológica de 
terminais embarcados da PMDF.

6.17 22 22

INI DTI 1 - Implantar o Escritório 
de Projetos.

6.08 23 23

Implantar o catálogo de serviços 
de TI da PMDF.

5.83 24 24

INI - DTI 2 - Defi nir a estrutura de 
dados a ser disponibilizado.

5.75 25 25

Implantar sistemas de informa-
ções de gestão de documentos, 
de conteúdo e fl uxo de trabalho 
(workfl ow).

5.75 26 26

Implantar sistema de videoconfe-
rência entre as Unidades Policiais 
Militares.

5.50 27 27

INI DTI 2 - Documentar os 
sistemas e os bancos de dados 
críticos em operação.

5.50 28 28

Propor parcerias e convênios 
com órgãos públicos e institui-
ções privadas

5.33 29 29

INI DTI 3 - Disponibilizar as atas 
de reuniões na intranet.

5.33 30 30

Propor parcerias e convênios 
para intercâmbio de conhecimen-
to em TI.

5.33 31 31

INI DTI 1 - Implantar ACID. 5.17 32 32

Implantar setor de gestão de qua-
lidade de serviços em sistemas e 
tecnologias da informação

5.00 33 33

Implantar sistemas de trabalho 
colaborativos (groupware)

5.00 34 34

INI DTI 1 - Assessorar tecnicamen-
te as solicitações referentes á 
área de TIC (orçamentária)

5.00 35 35

INI DTI 3 - Propor estudos para 
criação do quadro de pessoal de 
TIC

4.83 36 36

INI DTI 1 - Assessorar tecnicamen-
te as solicitações referentes à 
área de TIC (extra-orçamentária)

4.83 37 37

Adquirir equipamentos, implantar 
sistema de informação e treinar 
pessoal em geo-referenciamento 
(projeto tablets)

4.50 38 38



Polícia Militar do Distrito Federal

Plano de Gestão de Tecnologia da Informação

255

Elaborar portfólio de projetos de 
TI

4.50 39 39

Implantar o modelo unifi cado de 
dados e processos corporativos

3.50 40 40

INI Implementar  modelo  de  
avaliação  de investimentos em TI 
(ROI/TCO

3.00 41 41

INI DTI 1 - Manter a conformidade 
da família NBR para a TIC

2.08 42 42

4.14. Desdobramento do Plano de Ação

Para o desenvolvimento das ações priorizadas no plano, a Diretoria de Telemática deverá 

elaborar, anualmente, um cronograma de atividades com metas estabelecidas para inserir as 

ações apresentadas no PDTI nas atividades rotineiras já desenvolvidas na Diretoria.

5. ATUALIZAÇÃO DO PDTI

O horizonte temporal do PDTI/PMDF é de 4 anos, para que possa ser atualizado em confor-

midade com os diplomas orçamentários, especialmente o Plano Plurianual (PPA). Deste modo, 

deverá ser atualizado no ano de 2015 para que possa contemplar as ações e metas do PPA de 

2016 a 2019. Deve, também, ter suas ações revisadas anualmente.

A responsabilidade pela atualização e revisões do PDTI é do Estado-Maior da PMDF, que deve con-

tar com a colaboração e assessoramento técnico da DiTel.  Também são de incumbência do EM, as 

ações relativas ao monitoramento dos investimentos, projetos e ações contidos no referido plano.

6. CONCLUSÃO

As Organizações atuais, devido à complexidade das transações unilaterais e necessidade de 

informação, estão cada vez mais dependentes da Tecnologia da Informação. Entretanto, a TI, 

sem um devido alinhamento estratégico, não consegue atender às demandas das áreas de 

negócio, dos clientes de forma efetiva.

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação surge como principal elo entre as estratégicas 

corporativas e as ações de TI. Para tanto, é necessário criar planos setorizados, estabelecer 

metas e cumprir cronogramas de trabalho bem defi nidos e estruturados.

O Trabalho apresentado teve como principal foco o alinhamento dos objetivos estratégicos 

constantes no Plano Estratégico da PMDF e o aprimoramento, com análises técnicas e ferra-

mentas mercadológicas, da versão anterior do PDTI publicado no ano de 2012. Foram realiza-

dos: análise de ambiente da TI, apresentação dos resultados do Plano Diretor anterior, rees-

truturação das competências administrativas e das subseções da Ditel e, um plano de ação.

São inquestionáveis as vantagens que um PDTI aprovado e publicado trás para a Corporação. 

Porém é imprescindível que seja revisado periodicamente e que suas ações sejam efetivamen-

te implantadas e monitoradas. Assim, gradativamente a TI proporcionará benefícios, reduzirá 

custos e prazos de execução de tarefas e guiará, naquilo que lhe compete, a Corporação rumo 

a níveis de excelência de gestão.
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